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Gezonde twijfel Grenzen dicht
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wat moeten we nou met al die Oost-
Europeanen die in Nederland willen 
werken? Het lijkt voor het kabinet niet 
echt een moeilijk probleem – grenzen 
dicht – maar soms is er sprake van 
voortschrijdend inzicht. Een chronolo-
gische weergave van de feiten.

25 oktober. Het Europees Parle-
ment beslist dat Roemenen en Bulga-
ren moeten worden toegelaten tot de 
arbeidsmarkt in Europa. Kwestie van 
eerlijkheid, zegt EU-voorzitter José 
Manuel Barroso. Bulgarije en Roeme-
nië zijn sinds 2007 lid van de Europese 
Unie, arbeidsmigratie was ze in het 
vooruitzicht gesteld en zo langzamer-
hand is de tijd gekomen om de grenzen 
open te gooien.

11 november. De Europese Commis-
sie presenteert een gedegen onderzoek 

met een doodsaaie titel: Report on the Functioning of the Transitional 
Arrangements on Free Movement of Workers from Bulgaria and Roma-
nia. Of Bulgaren en Roemenen onze banen inpikken, dus. Opmerke-
lijke conclusie: de komst van arbeiders uit de nieuwe EU-landen heeft 
juist gezorgd voor economische groei in de ‘ontvangende’ landen. Niet 
veel, 0,4 procent, maar toch. In landen met méér Bulgaren en Roeme-
nen is de bijdrage aan economische groei zelfs groter, 1,7 procent.

17 november. The Economist concludeert groot op de voorpagina dat 
netwerken van immigranten een lichtpunt zijn in de wereldeconomie. 
Rich countries should welcome them. Het is misschien wel begrijpelijk 
dat landen in crisis de deuren willen sluiten, schrijft het weekblad, 
maar verstandig is het niet. Immigranten dragen bij aan groei, de 
diaspora draagt bij aan handelsrelaties. Met andere woorden: Polen 
in Nederland sturen niet alleen geld naar Warschau, ze helpen ook 
Nederlandse bedrijven in Polen te investeren. Dat is goed voor de BV 
Nederland.

18 november. Hoogleraar Godfried Engbersen presenteert een 
uitgebreid onderzoek naar arbeidsmigratie (zie ook pagina 24) 
van Polen, Bulgaren en Roemenen naar Nederland. Uitgevoerd in 
opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Sociale 
Zaken. Conclusie: er zijn verschillende soorten immigranten, de ene 
groep reist op en neer, de andere is perfect geïntegreerd, een deel 
werkt in het illegale circuit. Eén ding is heel duidelijk: de ‘problemati-
sche groep’ heeft geen werkvergunning. Zoals de Turkse Bulgaren, die 
gediscrimineerd worden in eigen land en dus hun geluk elders zoeken. 
Maar als de Oost-Europeanen legaal kunnen werken is hun positie 
beter, is van uitbuiting minder sprake, raken ze niet verstrikt in de 
‘informele economie’, hebben malafide bureaus minder kans en is de 
integratie in Nederland prima.

En dan het kabinet, ook op 18 november. Ja, bedankt, alles gelezen 
en overziende: Bulgaren en Roemenen mogen hier dus niet legaal wer-
ken. Er zijn al genoeg problemen. Ze wonen met te veel in een flat, ze 
worden uitgebuit, ze wakkeren oneerlijke concurrentie aan. Bovendien 
komt er een recessie aan. Citaat uit het kabinetsbericht: ‘Dan moeten 
niet tegelijkertijd nog meer arbeidsmigranten naar Nederland komen.’

De boodschap is helder: we luisteren even niet naar goede raad en 
door onszelf bestelde rapporten. Tot zover het voortschrijdend inzicht.
YasHa Lange

na diederik Stapel was het wachten op een nieuw geval van data-
fraude. Hoogleraar en internist Don Poldermans kon zijn gegevens 
van in ieder geval één onderzoek niet herleiden tot proefpersonen 
van vlees en bloed. Pijnlijk. Maar de winst is dat malversaties dwin-
gen tot twijfel aan de controle op de integriteit van wetenschappers.

Want hoewel de Stapel-affaire álles slaat, is hij niet de eerste – 
ook Freud permitteerde zich wetenschappelijke vrijheden om zijn 
theorieën rond te krijgen – en dus ook niet de laatste. Binnen elke 
ondernemende universiteit werken ijdele ego’s in relatieve eenzaam-
heid aan het opkrikken van hun reputatie. Je kunt er donder op 
zeggen dat er naast high profile-figuren met een idioot hoog aantal 
publicaties (Stapel: in twintig jaar 130 artikelen en 24 hoofdstukken 
in boeken. Poldermans werkte in zestien jaar mee aan vijfhonderd 
artikelen) ook ‘stille willies’ creatief knutselen met gegevens. Uit 
een Amerikaans onderzoek, in 2008 gepubliceerd in Nature, bleek 
inderdaad dat fraude op veel grotere schaal plaatsvindt dan zicht-
baar is. Veel gevallen krijgen intern een koninklijke oplossing aan-
geboden om het imago van een faculteit niet te schaden. Oplichten 
gebeurt vaker door hoogleraren dan door de mindere goden. Over 

Nederland zijn geen cijfers bekend.
Duidelijk is dat wetenschap-

pers niet anders zijn dan mensen 
in andere beroepen, waarbij geldt 
dat hoe minder interne controle en 
extern toezicht er is, hoe meer ruimte 
er bestaat om het niet nauw te nemen 
met de regels. Niemand kijkt meer 
op van fraude in de bouwwereld of in 
sectoren met grote financiële belan-
gen. Het schokt des te meer dat het 
óók gebeurt in de heilige hallen der 
wetenschap waar het immateriële 
product plausibele en reproduceer-
bare kennis is. Stapel brengt, behalve 
voor zijn eigen toch al vage vak gebied, 
grote schade toe aan het publieke 
vertrouwen in de wetenschap.

Maar het is niet terecht om ‘de’ 
wetenschap nu af te serveren als een 
bende oplichters, zoals het ook onte-

recht is om à la Fortuyn en Wilders te roepen dat op het Binnenhof 
alleen maar technocraten werken, alle rechters in een tunnel zitten, 
en alle medisch specia listen voortdurend op het golfveld staan. Wél 
moet er een grote loep komen op de werkwijze van de individuele 
onderzoeker. Binnen het (pas) in 2003 opgerichte Landelijk Orgaan 
Wetenschappelijke Integriteit is discussie over een transparant 
systeem voor het uitwisselen en archiveren van data. Maar hoe 
voorkom je weer dat iemand ervandoor gaat met andermans zorg-
vuldig vergaard materiaal? De academische wereld zit vol haantjes 
en haaien. Tegelijk is het not done om gezonde twijfel jegens elkaars 
werk te uiten. Stapel kon jarenlang solozeilen en publiceerde met 
een frequentie waarbij serieuze collega’s hun wenkbrauwen had-
den moeten optrekken. Steekproeven doen zoals de belastingdienst 
kan een preventief effect hebben op knoeiers in spe. Wetenschap is 
gebaat bij maximale vrijheid. Maar wees op je hoede als toponder-
zoekers die ruimte gebruiken door structureel in eenzaamheid data 
te verzamelen en pas bij de analyse ervan samen te werken.
margreet FogteLoo
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Anone

Stemgedrag
In De Groene Amsterdammer van 10 novem-
ber schreef Aukje van Roessel over stem-
gedrag, letterlijk in kaart gebracht in het boek 
Bakfietsen en rolluiken. Waar Trudy Dehue 
een week eerder erop wees dat bij het beschrij-
ven en begrijpen van menselijk gedrag vaak 
een verkeerde oorzakelijke redenering wordt 
gevolgd (hyperactief gedrag wordt veroorzaakt 
door adhd), verwart Van Roessel een statis-
tisch verband met een oorzakelijk verband.

Van Roessel spreekt van de ‘invloed’ van 
leefstijl op het stemgedrag. Tegenwoordig zou 
leefstijl bepalend zijn voor het stemgedrag, 
terwijl vroeger religie en sociaal-economische 
omstandigheden dat waren. Of dat waar is, 
weet ik niet. (Met haar voorbeeld ‘Waar de pvv 
het goed doet, is sprake van reële sociale daling 
of angst daarvoor’, spreekt ze zichzelf dan ove-
rigens tegen.) Maar hoe bepaalt leefstijl stem-
gedrag precies? In welke zin is er sprake van 
invloed, en wat beïnvloedt wat dan eigenlijk? 
Hoe weet je of geldt ‘Mensen stemmen Groen-
Links, omdat ze bakfiets rijden’ of omgekeerd 
‘Mensen rijden op bakfietsen, want ze stem-
men GroenLinks’?

�Het lijkt me dat dit slechts een statistisch 
verband is, een correlatie. Los hiervan moe-
ten we er misschien überhaupt niet aan, om 
oorzaken te zoeken voor gedrag. Ik ben niet al 
te zeer bekend met het onderzoek naar stem-
gedrag, maar het klopt al niet om van gedrag 
te spreken. Stemmen is juist in sterke mate 
een vorm van handelen, waar je redenen voor 
kunt of zelfs moet aangeven. Zulke redenen 
bestaan bijvoorbeeld in opvattingen over een 
ideale samenleving of de beoordeling van voor-

gestelde oplossingen van problemen.
ARNOLD DE GROOT, Amsterdam

Twents
Ter Balkt is in Usselo geboren en ik in Borne. 
Wij zijn dus beiden Twenten. Onze moeders-
taal is Twents. In het Twents betekent ‘kar-
miakken’ (uitspraak: karmiejakk’n) klagen. 

Vervoegingen: ik klaag, ik karmiak; jij 
klaagt, doe karmiaks; hij klaagt, hee kar miakt; 
wij klagen, wiejleu karmiakt et cetera. De 
verleden tijd is voor een Hollander volslagen 
onduidelijk. Ik klaagde is ik karmiakk’n, jij 
klaagde is doe karmiakk’ns, hij klaagde is hee 
karmiakk’n. En het voltooid deelwoord is kar-
miakt. Daar wel een t! Ik denk dat Piet Ger-
brandy het met mij eens is dat meertalig zijn 
een voordeel is. 
JAN WIGGERS

Nogmaals triljoen
In Post van 3 november stond een brief van 
Marc van Brunschot, over dat Hofland onder 
triljoen een 1 met 12 nullen verstaat terwijl 
het volgens de lezer (en Van Dale) een 1 met 
18 nullen is. Beiden hebben gelijk. De lezer 
gebruikt de Nederlandse notatie, waar mil-
joen=6 nullen, miljard=9 nullen, biljoen=12 
nullen, biljard=15 nullen en triljoen=18 nullen. 
In de Amerikaanse terminologie, die Hofland 
gebruikt, bestaan alleen ‘llions’: million=6 nul-
len, billion=9 nullen, trillion=12 nullen.

Dus is de Amerikaanse staatsschuld een 
miljoen keer zo klein als Marc vreesde… Zeker 
in tijden van crisis!
TON DE VRIES, Rotterdam

Talent gezocht 
Masterclass 
onderzoeksjournalistiek
door Marcel Metze 
www.groene.nl
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de israëlische filosoof Avishai Margalit publi-
ceerde twee jaar geleden het boek Compromis-
sen en rotte compromissen. Volgens Margalit 
brengen we maar zelden tot stand ‘wat boven 
aan onze prioriteitenlijst staat, of we nu indivi-
duen zijn of collectieven. Door omstandigheden 
gedwongen moeten we genoegen nemen met 
minder dan waar we naar streven. We komen 
tot een compromis.’ Voor ons persoonlijk leven 
zullen we dat beamen, maar accepteren we het 
compromis in de politiek ook nog?

De Belgische journalist van De Morgen Bart 
Eeckhout verwijst naar Margalit in zijn artikel 
Het einde van de compromis, dat hij als Nieuws-
poort-rapporteur op verzoek van het bestuur 
van het Haagse perscentrum heeft geschreven 
en waarop hij deze week in een korte column 
inging tijdens de jaarlijkse Kees Lunshoflezing. 
Eeckhout ziet als belangrijkste parallel tussen 
de Vlaamse partij n-va van Bart De Wever en 
de Nederlandse pvv van Geert Wilders hun 
afkeer van het compromis; beiden zien ze alleen 
het eigen compromis als het goede compromis, 
elk ander compromis is verraad.

Oud-cda-minister Ernst Hirsch Ballin 
schreef vorige week in een opiniestuk in de 
Volkskrant dat hij zich zorgen maakt over de 
tendens in de politiek om andersdenkenden als 
vijand te zien. Hij haalde in het stuk de Duitse 
filosoof Axel Honneth aan die waarschuwt voor 
het risico dat de openbare meningsvorming 
verdroogt, omdat de massamedia geneigd zijn 
in de politiek alles te zien als conflict en uit te 
drukken in termen van winst of verlies.

De waarschuwingen van Eeckhout en Hirsch 
Ballin zijn niet los van elkaar te zien: als politici 
worden afgerekend op winst of verlies, wordt 
het steeds moeilijker een compromis te sluiten 
of tot een samenbindende visie te komen, zoals 
Hirsch Ballin dat in zijn stuk noemt. Een com-
promis is dan slappe hap, met een samenbin-
dende visie geef je toe aan andersdenkenden. 
Volgens Honneth zijn de massamedia de aan-
stichter van het denken in termen van winst en 
verlies. Klopt dat? Zouden zij niet ‘slechts’ een 
trend in de samenleving uitvergroten, de trend 
om mensen af te rekenen op hun verdiensten en 
hen die het ‘niet maken’ als losers te zien?

pvda-partijleider Job Cohen hekelde vorige 
week vrijdag tijdens de eerste Kerkdijklezing, 
genoemd naar de in 1905 overleden politicus 
Arnold Kerkdijk, dit meritocratische denken. 
Dat leidt volgens hem tot een hardvochtige 
prestatiemaatschappij. Net als Hirsch Ballin 
moet Cohen niks hebben van het denken in 
termen van winnaars en verliezers. Alleen ziet 
de pvda-leider dat breder in de samenleving 
terugkomen en wijst hij het liberale denken 
over eigen verdienste en eigen falen als belang-
rijke bron daarvoor aan. Cohen verwijt de libe-
ralen te vergeten dat niet iedereen gezegend 
is met evenveel talent en dat de verdeling van 
talenten een ‘natuurlijke loterij’ is, waardoor 
volgens hem bescheidenheid op zijn plaats is als 
het om eigen verdienste gaat.

Niet verwonderlijk kwam Cohen in zijn lezing 
met wat Hirsch Ballin een samenbindende 
visie zou noemen. De pvda-leider pleitte voor 
een samenleving waarin niet alleen respect is 
voor de talentvollen die het hoogste loon gene-
reren en waarin de overheid niet alleen hen 
dient, maar iedereen. Niet verwonderlijk pleitte 
Hirsch Ballin in zijn opiniestuk voor een terug-
keer naar de politiek van het midden, naar con-
sensuspolitiek, de politiek dus zoals die vroeger 
door zijn eigen cda en de pvda – de traditionele 
middenpartijen – werd bedreven. Niet verwon-
derlijk twee partijen die gewend waren compro-
missen te sluiten, maar die het in het hierboven 
geschilderde klimaat juist moeilijk hebben.

Door de krimpende economie komen die 
verschillende vormen van politiek bedrijven 
waarschijnlijk sneller en mogelijk nog harder 
tegenover elkaar te staan. Als het kabinet bij 
tegenvallende staatsfinanciën in conclaaf moet 
over nieuwe bezuinigingen of hervormingen, 
boven op de al afgesproken achttien miljard, 
zal de bereidheid in politiek én samenleving om 
compromissen te sluiten en – in Cohens woor-
den – ook de minder talentvollen als waarde-
volle tandwieltjes in de samenleving te zien wel 
eens zwaar op de proef kunnen worden gesteld.

Vooral de kleinste regeringspartij, het cda, 
zal daardoor onder druk komen te staan. De 
woorden van Cohen zullen ook menig christen-
democraat hebben aangesproken. En andersom 
de woorden van Hirsch Ballin de sociaal-demo-
craten. Maar kan het cda aan Cohens oproep 
tegemoetkomen of moet het daarvoor compro-
missen sluiten met vvd en pvv? Tot waar is een 
compromis nog het compromis van Margalit, en 
waar wordt het een ‘rot compromis’?

Onder dat laatste verstaat Margalit een 
overeenkomst die een regime vestigt dan wel 
instandhoudt dat mensen vernedert. Het toch 
ingrijpen in de hypotheekrenteaftrek valt daar 
niet onder, ook niet het wijzigen van het ont-
slagrecht om jongeren makkelijker toegang te 
verschaffen tot de arbeidsmarkt. Dat zijn gewo-
ne compromissen waaraan bij extra bezuinigin-
gen mogelijk niet te ontkomen valt.

Maar pvv-leider Wilders, die zal ze afdoen 
als verraad. Zijn voorstel om als het nodig 
mocht zijn fors te bezuinigen op ontwikkelings-
samenwerking, waarvoor het cda veel water bij 
de wijn zou moeten doen, is in zijn ogen echter 
wel een goed compromis.

Maar was dat wel een gewoon compromis-
voorstel zoals Margalit dat omschrijft? Het lijkt 
op meer dan alleen het cda politiek onder druk 
zetten. Wil Wilders er niet ook een beroeps-
groep – de ontwikkelingswerkers – mee zwart-
maken zoals hij eerder deed bij onder meer de 
kunstenaars? Injecteert hij de publieke opinie 
daarmee niet ook met het idee dat wij onze 
welvaart aan ons eigen talent hebben te dan-
ken en zij in de Derde Wereld hun ongeluk aan 
zichzelf? Maakt Wilders een compromis van de 
kant van het cda zo niet bij voorbaat tot verraad 
aan het eigen gedachtegoed?

In Den Haag
Rot
Volgens Job Cohen leidt 
denken in termen van 
winnaars en verliezers 
tot een hardvochtige 
prestatiemaatschappij. 
Hij pleit voor consensus-
politiek. Wilders vindt 
compromissen sluiten 
juist slappe hap.

door aukje van roessel 
beeld milo
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Libanon is verdeeld over Syrië
Beiroet – Twee politici gingen afge-
lopen week live op tv met elkaar 
op de vuist over de situatie in 
Syrië. Fayez Shukr van de Libanese 
Ba’ath-partij verdedigde president 

Assad. Mustafa Alloush, van oppositiepartij De 
Toekomst, maakte Assad uit voor leugenaar. Na 
een flinke scheldpartij gingen de twee elkaar 
met stoelen te lijf en de presentator moest tus-
senbeiden komen voordat een reclameblok een 
einde maakte aan de vertoning.

Het gevecht illustreert hoe heftig de onrust 
in Syrië in het buurland wordt beleefd. Het 
is pas zes jaar geleden dat de Syrische bezet-
ting werd beëindigd. Sindsdien leeft Libanon 
in een staat van verdeeldheid; de helft van 
de politiek is pro-Syrisch en vormt de zoge-
noemde 8 Maart-beweging, terwijl de andere 
helft, de 14 Maart-beweging, zich verzet tegen 
Syrische invloed. Die splitsing staat deze 
dagen extra op scherp. Na jaren in de oppositie 
staat het pro-Syrische kamp nu aan het roer, 
de oppositie schaart zich achter de Syrische 
demonstranten.

De diplomatieke koers bepalen is lastig. 
Zelfs binnen de regering staan de neuzen 
niet altijd dezelfde kant op. Toen Libanon 
bij de Arabische Liga tegen schorsing van 
Syrië stemde, had de pro-Syrische minister 
van Buitenlandse Zaken dat niet met Najib 
Miqati, de premier, overlegd. De oppositie 
deed de stem van Libanon als ‘schandalig’ van 
de hand; Libanon zou zich neutraal moeten 
opstellen. 

Ook de Libanese bevolking is verdeeld. 
Elke zondag zijn er pro-Assad-demonstra-
ties in West-Beiroet; een konvooi  toeterende 
auto’s, afgeladen met jongens die met Syrië- 
en Hezbollah-vlaggen wapperen en  leuzen 
voor de president roepen. Anti-Assad-
demonstraties vinden ook plaats; eerder in 
het jaar liep er een bloedig af nadat er gevoch-
ten was met aanhangers van de Syrische pre-
sident.

Over één ding zijn beide kampen het wél 
eens: het risico van de instabiliteit in Syrië 
voor Libanon. Zorgen over de groeiende moge-
lijkheid van een burgeroorlog naast de deur 
en angst voor overslaande instabiliteit. Wat is 
het alternatief voor Assad? vraagt men zich af. 
Libanons eigen burgeroorlog ligt nog vers in 
het geheugen en het straatbeeld in Beiroet is 
een dagelijkse geheugensteun.

‘Niet mijn stijl’, twitterde premier Najib 
Miqati laconiek over de aanvaring tussen de 
politici. Ondertussen hebben veel Libanezen 
er genoeg van dat een buitenlandse mogend-
heid hoger op de politieke agenda staat dan 
hun eigen problemen. 
FernanDe van tets

Literaire verkiezingsavond 
in Londen

Londen – Een verkiezingsmanifest 
met beloften over belastingverla-
gingen, nieuwbouw en parkeer-
beleid? Nee, dat leek de Londense 
burgemeester Boris Johnson veel te 

saai. In plaats daarvan publiceerde hij een half 
jaar voor de verkiezingen het boek Johnson’s 
Life of London. Op 322 bladzijden portretteert 
Johnson Londenaren die de stad groot hebben 
gemaakt, van Boadicea via Samuel Johnson tot 
Keith Richards. Maar stiekem gaat het vooral 
om Johnson zelf, politicus, rokkenjager en 
schrijver.

Vierhonderd mensen (opvallend veel knap-
pe, jonge vrouwen op de eerste rij) hadden zich 
in het auditorium van het Institute of Education 
verzameld om een presentatie van het ‘manifest’ 
bij te wonen en te laten signeren. Johnson zelf, 
de hoogblonde anarcho-conservatief, vertelde 
op geanimeerde wijze over de functie van zijn 
stad als katalysator van talent. De meeste van 
zijn essays gaan over buitenstaanders die naar 
Londen kwamen, waar ze door de concurrentie 
het beste uit zichzelf haalden en de wereld ver-
rijkten.

Zijn grote voorbeeld is Richard Whittington, 
de jongeman die halverwege de veertiende eeuw 
vanuit Gloucestershire naar Londen liep om daar 
op te klimmen van leerling-handelaar tot ban-
kier. En burgemeester. ‘Hij verdiende veel geld 
en daar bouwde hij scholen en ziekenhuizen van. 
Er bestaan nog steeds door hem gefinancierde 
armenhuizen. Daar kunnen bankiers iets van 

leren.’ Johnsons bewondering gaat evenzeer uit 
naar de rebel John Wilkes, die net als hijzelf 
begon als journalist van The Daily Telegraph. 
Ten tijde van de Franse Revolutie streed hij voor 
de burgerlijke vrijheden. ‘Dankzij hem kunnen 
die crusties nu rustig slapen in hun tenten voor 
St Paul’s’, stelde Johnson. Een andere inspiratie-
bron in het boek is Winston Churchill, die vaak 
overhoop lag met de partijleiding en lange tijd 
werd gezien als ‘upper-class clown’, totdat het 
erop aankwam.

Amusant was Johnsons relaas over zijn 
vluchtige ontmoeting met zijn held Keith 
Richards, de gitarist van de band die volgens 
hem de blues aan Amerika heeft teruggegeven. 
Hij stelde voor om een blauw gedenkplakkaat 
op te hangen op het station van Sidcup, een 
Londense buitenwijk. Op deze plek waren de 
pubers Jagger en Richards elkaar weer tegen-
gekomen nadat een met wisselend succes afge-
legde Cito-toets hen op elfjarige leeftijd tijdelijk 
had gescheiden. Het was het enige beleids-
voorstel, of iets wat daar een beetje op leek, tij-
dens een inspirerende verkiezingsavond.
Patrick van iJzenDoorn

Voor Zuid-Afrika is ‘Durban’ 
van groot belang 

Kaapstad – Een ritje door Zuid-
Afrika’s uitgestrekte, kaaldroge 
Karoo geeft een tweeslachtig beeld. 
Aan de ene kant zie je een spoor 
van weggewaaide, halfvergane 

plastic zakjes, op de weg, in het prikkeldraad, in 

In de Wereld
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al een jaar of drie, sinds het uitbreken van 
de amerikaanse kredietcrisis in 2008, staat 
het Westen in vrijwel alle opzichten bloot aan 
een trommelvuur van onheilsvoorspellingen. 
Die ga ik niet meer opsommen. maar is er 
enig uitzicht op een spoedig herstel van de 
economie? Hebben we een geloofwaardige 
voorstelling van een manier waarop de 
oorlog in afghanistan, het probleem irak, de 
bedreiging door iran tot een goed einde kun-
nen worden gebracht? op die vragen volgt 
in alle toonaarden een vaag tot ontkennend 
antwoord. en dan hebben we nog de verder 
verwijderde grote mondiale vraagstukken, de 
opwarming van de aarde, de groei van de 
wereldbevolking. Daarover worden regelma-
tig conferenties gehouden, dat is alles wat we 
er op het ogenblik van kunnen zeggen.

maar er is een andere vraag die niet zo 
vaak aan de orde is. Hoeveel slecht nieuws 
kan het publiek in ons deel van de wereld 
nog verdragen? Hoe schokbestendig zijn 
we? Dat is geen theoretisch 
probleem, en we hebben er 
enige ervaring mee. toen 
aan het begin van deze 
eeuw het poldermodel voor 
versleten werd verklaard, 
volgde de Fortuyn-revolte. 
een paar dagen voor hij werd vermoord, op 
6 mei 2002, heeft hij een paar vrienden, Harry 
mens en albert de booy, toevertrouwd dat hij, 
na het volk te hebben wakker gemaakt, vond 
dat hij zijn plicht gedaan had en dat zijn vol-
gelingen het verder zelf moesten opknappen. 
een historisch feit dat is weggemoffeld. Daar-
op volgde de zomer van de kogel brieven, en 
een kabinet dat door interne ruzies uit elkaar 
is gevallen. Dat was de inleiding tot de onder-
gang van de LPF. De moord op Pim Fortuyn 
heeft het volk niet alleen diep geschokt. er is 
de inleiding tot een omwenteling via de stem-
bus mee veroorzaakt.

Daarna is de publieke opinie niet stabieler 
geworden. Dat is door de volgende politieke 
moord, op theo van gogh, 2 november 
2004, bewezen. De uitdrukking waarmee de 
toestand toen werd samengevat was dat er 
onder de kiezers ‘een veenbrand woedde’. 
een onzichtbaar vuur dat elk ogenblik aan 
de oppervlakte tot uitbarsting kon komen. na 
deze moord heb ik er rekening mee gehou-
den dat een groepje fanatici zou proberen 
een staatsgreep te ondernemen. Wat is een 
staatsgreep? een poging van een kleine 
groep gewapende fanatici om de macht te 
veroveren, de politiek en de openbare orde 
naar eigen inzicht te regelen en daarna hun 
orde op zaken te stellen. Daarvoor was hier 
geen personeel.

in plaats van de staatsgreep kwam rita 
verdonk met haar trots op nederland. in 
2007 kon ze volgens de peilingen rekenen 
op dertig tot veertig zetels. De partij werd 
geteisterd door interne ruzies en deze maand 
heeft verdonk roemloos de politiek verlaten. 
ton krabbelt in een paar gemeenteraden 
nog een beetje verder, naar de definitieve 
ondergang. intussen hebben we de Pvv met 
haar opmerkelijke leider gekregen. Deze par-
tij doet het beter dan de vorige exploitanten 
van de veenbrand, ten eerste dankzij de lei-
der die vaak de taal van een groot en stabiel 
aantal kiezers spreekt en ook doordat hij zich 
in zijn gedoogpositie op beslissende momen-
ten verre houdt van de uitvoerende macht.

sinds een jaar of vijftien zit in de rechts-
radicale formaties, alle nationale verschillen 
daargelaten, duidelijk een lijn, niet alleen 
in nederland maar overal in het Westen. 
ze worden nationalistischer, hun kijk op de 
grote vraagstukken in stad en wereld wordt 
simpeler en ze worden steeds groter. maar ze 
dragen geen regeringsverantwoordelijkheid. 
terwijl ze hun oppositie voeren, wordt er niets 
opgelost. integendeel. Doordat de ontwer-
pers en uitvoerders van het beleid hun deel 

van de wereld van misluk-
king naar mislukking voeren, 
maken ze propaganda voor 
hun radicale tegenstanders. 
Die profiteren van de voort-
gaande en steeds sterker 
aanwezige Verelendung, 

zonder dat ze verplicht worden aan te tonen 
hoe het beter kan.

De praktische vraag is hoe lang dit nog 
kan duren. in de occupy-beweging heeft 
links wel een uitdrukkingsvorm gevonden, 
maar naarmate de acties langer duren 
wordt het duidelijker dat daar geen samen-
hangende theorie en denkbeelden over 
het vervolg van het protest bestaan. Het 
aanvankelijk geïnteresseerde en misschien 
sympathiserende deel van de massa verliest 
het vertrouwen. Daardoor voelt, na aanvan-
kelijke aarzelingen, het gezag zich nu vrij om 
te beginnen met de opruiming en dan blijkt 
weer dat daarmee geen protest van beteke-
nis wordt veroorzaakt.

intussen gaat de algemene verelendung 
sluipend verder. geen eind aan de  crisis, 
voortgaande afbraak van de westerse macht, 
radeloze politici en economen en een massa 
in het hele Westen die steeds wantrouwender 
wordt, ongeduldiger, meer gaat morren.

met de dag groeit het aantal burgers dat 
een diep wantrouwen heeft tegen alle politici 
van de zittende macht, de ‘zakkenvullers’, de 
mensen die ‘aan het pluche kleven’. Dat is 
in deze tijd de grondslag voor een politieke 
omwenteling. een opstand van de ‘burgers’ 
vergeleken waarbij wat we na de politieke 
moorden hebben beleefd, niet meer dan 
relletjes zijn.

H.J.A. Hofland
Het breekpunt

de struiken. Vroeger stopten de inpakkers in de 
supermarkten hier ongevraagd je boodschap-
pen in, tegenwoordig moet je ervoor betalen: 
twee eurocent. Aan de andere kant zie je de 
nieuw gebouwde townshiphuisjes met op het 
dak zonne-energiepanelen, onderdeel van een 
overheidsproject om het energiegebruik milieu-
vriendelijker te maken. Er zijn al 115.000 van 
dergelijke panelen geïnstalleerd. Eind 2014 
hoopt de regering de miljoen te halen.

Het zal Zuid-Afrika genoegen doen dat het 
samen met onder meer Zuid-Korea, Mexico, 
Marokko en Australië voorkomt op de kaart 
die de Financial Times zaterdag afdrukte met 
daarop landen die sinds maart 2011 op eigen 
initiatief belangrijke stappen hebben gezet om 
de co2-uitstoot te verminderen. Zuid-Afrika 
publiceerde onlangs een ‘groene overeenkomst’, 
met behalve milieumaatregelen en strenge 
richtlijnen voor bedrijven ook het streven om 
driehonderdduizend groene banen te scheppen.

Het land was zoiets wel aan zijn stand ver-
plicht: het organiseert eind deze maand in 
Durban de VN-klimaatconferentie, die on sexy 
cop17 (17de vergadering van de Conference of 
Parties) heet. Het Kyoto Protocol loopt eind vol-
gend jaar af en in Durban zullen de deelnemers 
tot een nieuwe overeenkomst moeten komen of 
een verlenging van het huidige protocol.

Voor Zuid-Afrika is ‘Durban’ van groot 
belang. Als organisator en gastheer wil het 
natuurlijk dat cop17 een eclatant succes wordt. 
Maar tevens kent Zuid-Afrika zelf dankzij de 
industrialisatie en het intensieve autogebruik 
een relatief hoge co2-uitstoot. Het land heeft 
ambitieuze plannen om dit aan te pakken, maar 
kan dit niet doen zonder de beloofde financiële 
steun van de ontwikkelde landen. Gezien de 
financiële crisis kon dat wel eens lastig worden.

Bovendien kampen de voorvechters van 
duurzame energie binnenlands met tegenwer-
king en onwetendheid. Zo heeft de Nationale 
Mijnwerkersvakbond (num) al aangekondigd 
zich tegen de overgang naar schonere energie-
soorten te verzetten, uit angst voor verlies van 
banen in de steenkoolmijnen. Daarnaast heeft 
de gemiddelde Zuid-Afrikaan weinig benul van 
de hele kwestie. ‘Als ik vraag wat ze liever heb-
ben, een televisie met plasmascherm of een gei-
ser die zonne-energie gebruikt, zullen de meeste 
mensen voor de tv kiezen’, zei Irvan Damon 
van de Sustainable Energy Society of Southern 
Africa in dagblad The Star.

En misschien zouden ze die plastic zakjes 
ook eens wat duurder moeten maken.
FreD De vries

Australië langer in Uruzgan, 
omdat het moet

Canberra – Het bezoek was al weer 
voorbij voordat iemand de woor-
den ‘Amerikaanse legerbasis’ kon 
uitspreken, maar Barack Obama’s 
tweedaagse Australië-tour afgelo-

De algemene 
 Verelendung gaat 
sluipend verder
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pen week liet Canberra met een brede glimlach 
achter. De Amerikaanse president had verze-
kerd een trouwe bondgenoot te zijn en er zou-
den 2500 Amerikaanse mariniers komen in het 
Noord-Australische Darwin.

Maar Air Force One had het Australische 
luchtruim nog maar net verlaten of commen-
tatoren fulmineerden al over die interpretatie. 
Terwijl de hele wereld weet dat dit gewoon 
een Amerikaanse legerbasis is om China in 
bedwang te houden, heeft de regering het over 
‘gezamenlijke oefeningen’, schreef een oud-
diplomaat op nieuwsblog Crikey. 

Deze aankondiging was niet het enige heikele 
punt inzake Australisch-Amerikaanse militaire 
samenwerking. De afgelopen maanden was er 
in Australië een aanzwellende publieke discus-
sie over de militaire rol in Afghanistan. Terwijl 
de Nederlandse politiek zich blind staart op de 
vraag of iedereen in Kunduz ‘die pet wel past’, 
zijn de Australische troepen nog altijd gelegerd 
in Uruzgan, waar ze trainingen verzorgen voor 
het Afghaanse nationale leger en de Afghaanse 
politie. Daarbij zijn tot nu toe 32 Australische 
soldaten omgekomen en 209 gewond geraakt. 
En dit jaar meer dan ooit tevoren. 

Extra pijnlijk is dat het geregeld Afghaanse 
rekruten zijn die het vuur openen op hun 
 ‘trainers’, wat de moraal van de Australische 
troepen tot een dieptepunt heeft doen dalen. 
‘Iedere Afghaanse officier kan een machine-

geweer pakken en ze opzettelijk proberen te 
doden’, schreef een correspondent voor The 
Canberra Times vanuit Afghanistan. ‘Dat roept 
de fundamentele vraag op of de huidige mis-
sie wel de juiste is en of er ooit iets kan worden 
bereikt.’ 

De Australische critici hebben daarop al 
lang een antwoord. De huidige missie draagt 
niet bij aan het tegengaan van terrorisme of de 
stabilisatie van Afghanistan, zeggen ze. Sterker 
nog, mede dankzij de Australische militairen in 
Uruzgan zitten lokale krijgsheren stevig in het 
zadel. Door dit soort steun aan de twijfelachtige 
vrienden van president Karzai ‘is het begrij-
pelijk dat de Afghanen de westerse militaire 
aanwezigheid meer zien als steun aan de rege-
ring-Karzai en zijn kliek dan aan de Afghaanse 
bevolking’, aldus een politicoloog in The Sydney 
Morning Herald.

Obama heeft weinig twijfel te horen 
 gekregen over de Australische aanwezig-
heid in Afghanistan en de Australische rege-
ring  herhaalde de missie te zullen voortzetten 
tot de geplande terugtrekking in 2014. Maar 
zodra in Afghanistan de 33ste Australische 
dode valt, zal Barack Obama er niet zijn om 
de  huidige kritiek te doen verstommen dat 
de  trainingsmissie niet de juiste is voor de 
 toekomst van Afghanistan en de Australische 
militairen. 
steF sPronck

Pruiken zijn een hoofdzaak 
voor joden

Jeruzalem – Een groot vuur stoken 
van duizenden oude pruiken? Zo 
begon het verhaal. Rabbijn Jozef 
Shalom Elyashiv uit Jeruzalem had 
een decreet uitgevaardigd: ultra-

orthodoxe joodse vrouwen moesten hun shei-
tels (pruiken) onmiddellijk op de brandstapel 
gooien. Die pruiken bevatten immers verwer-
pelijk haar dat door Indiase mannen, vrouwen 
en kinderen aan de hindoe-god Vishnu was 
geofferd. In joodse ogen is dat afgodisch (avoda 
zara) en niet koosjer.

Duizenden orthodoxe vrouwen in Jeruzalem 
en Tel Aviv trokken zich de haren uit het hoofd. 
De sheitel vormt de orthodoxe persoonlijkheid 
van de vrouw en welke vrouw wil een wulpse 
haardos in de stijl van Angelina Jolie, Victo-
ria Beckham of Jennifer Lopez – dit zijn vol-
gens een pruikensalon in Jeruzalem de meest 
populaire modellen – verruilen voor een decent 
hoofddoekje?

Orthodoxe schriftgeleerden kwamen tot een 
salomonsoordeel. Pruiken van Oost-Europese 
makelij en ouderwetse synthetische pruiken 
waren volgens de halacha (de joodse leef-
wetten) wél koosjer. Maar rabbijnen zagen 
enkele praktische zaken over het hoofd. De 
Europese pruiken kosten rond de vijftien-
honderd euro en dat gaat de gemiddelde krappe 
orthodoxe beurs te boven. Synthetische model-
len zijn dan goed koper, maar die veroorzaken in 
een warm klimaat een zweterige hoofdhuid en 
dat vormt weer een broedplaats voor hoofdluis. 
Dat laatste leidde vooral in de weekends tot het 
volgende typisch orthodoxe probleem: mag een 
jood volgens de halacha op de dag van de Sab-
bath een luis doden?

De een zijn dood is de ander zijn brood, 
dacht pruikenmakerij Galit Italia en opende 
onlangs een pruiken-leasingbedrijf met vesti-
gingen overal in Israël. Voor maar 75 euro per 
maand heb je al een exclusief model en de ser-
vice omvat onderhoud en jaarlijkse vervanging. 

‘Vind je dat vreemd?’ reageert Iris Elkayam, 
marketingmanager van Galit Italia. ‘Waarom 
zou je een auto leasen en geen pruik? Het is 
goedkoper dan een maandelijks bezoek aan de 
kapper.’ Na een tijdje kan de vrouw de pruik 
kopen of een nieuwe leasen.

Je zou denken dat het probleem nu is 
opgelost, maar de kritiek van de rabbijnen op 
sheitels is niet verdwenen. Sommigen maken 
bezwaar tegen langharige modieuze pruiken, 
omdat het de mannen seksueel zou stimuleren. 
‘Onzin’, zegt dr. Tamar Elor, gespecialiseerd in 
genderstudies aan de Universiteit van Jeruza-
lem. ‘Rabbijnen willen hun macht uitoefenen. 
Vrouwelijk haar is een gemakkelijk doelwit.’ 

Terwijl de vrouwen massaal hun pruiken 
leasen, delibereren de rabbijnen. De pruiken 
verbieden? Dat leidt tot opschudding onder de 
vrouwen. Misschien moeten ze een raad oprich-
ten die koosjere pruikencertificaten uitvaar-
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digt? Uiteraard tegen betaling, zodat de rab-
bijnse kas gevuld wordt. Ieder het zijne geven. 
Dat is tenslotte hoofdzaak.
simone korkus

Het raadsel 
van Sahra Wagenknecht

Berlijn – Er waart een fantoom 
door de Duitse talkshows. Het fan-
toom van een communiste. Zodra 
het over de eurocrisis gaat, zit ze 
daar, aan tafel met bankiers, minis-

ters, economen en andere experts. Iedereen 
argumenteert zich suf over oorzaken en oplos-
singen van de crisis. Maar pas als zij het woord 
neemt, gaan de handen van het publiek op 
elkaar. Ze vertegenwoordigt de linkervleugel 
van het linkse platform binnen de Linkspartij. 
Chefs van de Deutsche Bank en ministers van 
Financiën slaat ze met een spervuur van cij-
fers om de oren. Onze kredieten vormen de 
kern van de Duitse economie, zegt de Deutsche 
Bank. ‘Dat is maar vier procent van uw kapitaal’, 
antwoordt ze, ‘de rest vergokt u.’ Applaus.

Sahra Wagenknecht heet ze. Alle serieuze 
Duitse kranten proberen in paginagrote por-
tretten tot het geheim van haar verschijning 
door te dringen: een combinatie van hoge 
intelligentie, radicale linksheid, raadselachtige 
schoonheid en totale onbenaderbaarheid. Geen 
politicus stelt de fantasie van de politieke com-
mentatoren zo op de proef als zij.

De Linkspartij vecht rollend over straat. 
Wie heeft de leiding? Zijn het de hervormers 
uit het oosten of de radicalen uit het westen? 
Wagenknecht lijkt de enige die zich boven het 
rumoer verheft. Ze is al vice-voorzitter van de 
partij. Vorige week werd ze vice-voorzitter van 
de Bondsdag-fractie. De ster van de 42-jarige 
kent maar één richting: omhoog. Volgend jaar 
kan ze partijleidster worden. Maar ze doet net 
alsof macht haar niet interesseert. Meer dan 
van macht geniet ze van haar gelijk. Wanneer 
ze vanaf podia of voor de camera’s haar anti-
kapitalistische stellingen ontvouwt, speelt er 
een lichte glimlach over haar verder onbewogen 
gelaat met het strenge Rosa Luxemburg-kapsel.

Sahra Wagenknecht groeide op in de ddr als 
dochter van een kunstzinnige moeder en een 
naar zijn geboorteland verdwenen Iraniër. Ze 
was altijd het liefst alleen, bleef vaak weg van 
school, leerde zichzelf lezen, haatte de jeugd-
organisaties van de ddr, las liever Marx en 
Hegel. Onlangs verscheen haar tiende boek, 
geprezen in de Financial Times Deutschland.

Heeft ze ook een leven? Ze heeft een echtge-
noot, die ver weg in Ierland woont. En ze heeft 
een ‘relatie’ in Saarland, zo maakte de betref-
fende persoon dit weekend officieel bekend. 
Hij was ooit voorzitter van de spd. Tot voor 
kort was hij voorzitter van de Linkspartij. Nu 
is Oskar Lafontaine gepromoveerd van mentor 
tot geliefde van Sahra Wagenknecht.
antoine verbiJ

Welke technocraat heeft nederland achter de 
hand? als een goed antwoord ontbreekt, kan 
men proberen vol te houden dat de vraag niet 
deugt. maar is dat wel zo? Het is misschien 
overdreven om te zeggen dat het kabi net-
rutte de financiële markten schrik aanjaagt 
en het verschil tussen de nederlandse en 
Duitse rente doet oplopen. maar het is be-
paald niet overdreven om te zeggen dat de 
financiële markten geen vertrouwen aan het 
kabinet ontlenen. Daarvoor heeft het kabinets-
beleid te veel berlusconeske trekken. Door de 
ogen van een belegger lijken de nederlandse 
overheid en economie een veilige haven voor 
beleggingen die niet de risico’s van wankelen-
de banken of failliete overheden willen lopen. 
Het tekort is beoogd te dalen tot beneden de 
drie procent en de schuld is niet ver boven de 
iets minder heilige zestig procent doorgescho-
ten. bovendien heeft nederland de klap van 
2009 goed opgevangen. ondanks de sterke 
ontslagbescherming is de 
nederlandse arbeidsmarkt 
flexibel gebleken en is de 
werkloosheid niet sterk 
 opge lopen.

maar ook in de veilige 
haven van nederland kan het gaan stormen. 
Dat lijkt tenminste de vrees van de neder-
landse consumenten. Hun vertrouwen is even 
laag als tijdens de depressie van 2008 en 
2009. bovendien zien zij hun besteedbaar 
inkomen achteruitgaan doordat het kabinet-
rutte de lasten laat oplopen. gevolg: elk 
kwartaal krimpen de consumptieve bestedin-
gen verder, en daalt de economische groei.

De mogelijkheid van extra bezuinigin-
gen doemt op. Dit zou een extra tegenslag 
voor de economische groei zijn. elke miljard 
bezuiniging aan (materiële) overheids-
bestedingen is bijna een extra miljard verlies 
aan nationale productie, zo becijfert het cen-
traal Planbureau. Deze extra tegenslag is al 
geaccepteerd bij de ondertekening van het 
regeerakkoord dat tot de mogelijkheid van 
extra bezuinigingen verplicht.

De extra bezuinigingen leiden tot een 
 nationaal verlies, maar boeken niet vanzelf-
sprekend de winst van extra kredietwaardig-
heid voor de nederlandse overheid. Die is 
aan drie voorwaarden verbonden, zeker in 
een crisis als deze: geen hogere belasting-
tarieven, haalbare bezuinigingen en structu-
rele hervormingen. Die drie voorwaarden zijn 
tot dusver door het kabinet-rutte met de voe-
ten getreden. ten eerste verhoogt het kabinet 
de lasten. Die tellen op tot drie van de acht-
tien miljard, en verdubbelen als de hogere 

premies voor de zorg meegenomen worden. 
De lasten beschadigen de productie op korte 
termijn door een tegenvallende private vraag 
en op lange termijn door een rem op werken 
en investeren: ze zijn nu dubbel slecht.

ten tweede kiest het kabinet voor een 
buitengewone reductie van ambtenaren bij 
Haagse en andere overheden. Dit is onder 
alle politieke partijen zo’n populaire bezuini-
ging dat het cPb bij elke doorrekening slechts 
een maximum aan bezuinigingen toestaat. 
Dat maximum is al overschreden, en zelfs niet 
haalbaar als het kabinet niet duidelijk aan-
geeft welke taken worden geschrapt. vroeg of 
laat zal daarom blijken dat er toch meer amb-
tenaren dan verwacht nog in dienst zijn. Dat is 
op zich niet zo erg, te meer omdat nederland 
naar internationale maatstaven al niet zo veel 
ambtenaren heeft. maar het is wel erg voor de 
nederlandse geloof- en kredietwaardigheid.

ten derde weet het kabinet niet een begin 
aan bezuinigingen een vervolg van hervor-
mingen te geven. Het is juist deze combinatie 
die een beleg ger in tijden van een crisis 
vertrouwen geeft: een begin voorkomt een te 
grote terugslag op een al aangeslagen eco-
nomie en een vervolg biedt het vooruitzicht 
van een sterkere economie. maar deze com-

binatie wordt niet geboden. 
De gedoogpartij twittert over 
miljarden aan extra bezuini-
gingen op ontwikkelingsgel-
den. De coalitiepartijen den-
ken bij extra bezuinigingen 

ongetwijfeld aan de duur en hoogte van de 
WW-uitkering, ondanks de nog relatief lage 
werkloosheid. maar er zijn geen beleggers te 
vinden die denken dat dit de grote proble-
men van nederland zijn. 

beleggers zullen zich vooral zorgen  maken 
over de ontkenning van problemen. Hier doet 
rutte niet onder voor mediterrane voorbeel-
den. allereerst ontkent het kabinet dat de kos-
ten van de zorg onbeheersbaar zijn  gebleken. 
Jaar in, jaar uit zijn er tegen vallers in de zorg 
die – zo meldt de rekenkamer – pas na vele 
jaren opduiken. Het kabinet neemt een gok 
door juist op dit moment veel meer prijzen 
aan marktwerking over te laten. marktwerking 
draagt niet bij aan beheersbare kosten. 

Daarnaast ontkent het kabinet dat de 
hypotheekschulden een probleem voor de 
economische en financiële stabiliteit zijn, 
ondanks duidelijke waarschuwingen van de 
toezichthouders aFm en Dnb. sterker nog, 
het kabinet lijkt het standpunt te huldigen 
dat praten tot problemen leidt. Het wordt tijd 
dat het kabinet-rutte de berlusconeske hou-
ding laat varen. Het moet de problemen van 
onbeheersbare zorgkosten en overmatige 
hypotheekschulden niet langer ontkennen. 
als beleggers en markten daartoe dwingen, is 
het te laat: dan moet ook nederland zoeken 
naar een technocraat die we niet willen en 
die we misschien niet eens hebben.

Economie
Paul Tang
Berlusconesk

Het kabinet lijkt 
te vinden dat praten 
tot problemen leidt
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‘hyperglobalisering doet meer kwaad dan 
goed.’ ‘Alleen geesteszieken dromen van één 
economisch regime voor de gehele wereld.’ Het 
zijn stellingen die zo op de spandoeken van de 
Occupy-beweging passen. Toch is deze aan-
klacht tegen het mondiale kapitalisme afkom-
stig van een academicus die zijn reputatie ves-
tigde met een weinig activistische bezigheid: 
wetenschappelijk onderzoek naar economische 
groei. Zijn naam: Dani Rodrik, een van oor-
sprong Turkse hoogleraar internationale poli-
tieke economie aan Harvard University. Zijn 
belangrijkste boodschap: economische en poli-
tieke stabiliteit vereist dat landen hun nationale 
prioriteiten voorop kunnen stellen.

‘We leven in een tijd waarin de roep om global 
governance sterk is’, legt Rodrik (1957) uit aan 
de telefoon vanuit Cambridge, Massachusetts. 
‘De G20-bijeenkomsten, klimaatconferen-
ties, allemaal bedoeld om op wereldschaal 
problemen op te lossen. En het werkt niet. De 
gemaakte afspraken blijken keer op keer onvol-
doende. De belangrijkste reden is dat zulke fora 
beperkte politieke legitimiteit hebben. Mensen 
hebben de behoefte om onderdeel te zijn van 
een gemeenschap die nauw verbonden is met 
de plek waar de beslissingen worden genomen.’

Ook in de huidige eurocrisis doet die bood-
schap opgeld, aldus de econoom. Hij onder-
schrijft het dilemma waar veel analisten de afge-
lopen weken op hebben gewezen: óf de politieke 
integratie in één klap verder doorvoeren óf de 
economische samenwerking op een lager pitje 
zetten. ‘Een andere optie is er niet’, stelt Rodrik, 
die behalve hoogleraar ook commentator is bij 
onder meer The Economist, Project Syndicate 
en de Turkse krant Radikal. Zijn eigen voor-
keur gaat uit naar de tweede optie: een Grieks 
exit. ‘Economisch gezien is het de minst slechte 
keuze om het onvermijdelijke failliet en vertrek 
van Griekenland uit de eurozone zo gecoördi-
neerd mogelijk te laten verlopen. Ook politiek 
gezien is dat een wenselijke reality check. De 
eurocrisis vereist dat landen zich niet op exter-
ne financiële verplichtingen en bezuinigingen 
hoeven richten, maar op nationale prioriteiten 
en plannen om groei te herwinnen’, zo schreef 
Rodrik recentelijk in de Belgische krant De Tijd.

Rodriks stellingname wordt niet ingegeven 
door euroscepsis of door ergernis over vermeen-
de luiheid onder de ‘knoflookgrens’. Zijn analyse 
is beredeneerder: ‘Er zit een onvermijdelijke 
limiet aan hoeveel verschillen tussen lidstaten 
een economische unie aankan. Kleine verschil-
len, zoals uiteenlopende minimumlonen of ver-
schillende btw-niveaus, zijn niet zo’n probleem. 
Maar wil de Europese Unie echt werken, dan 
moeten er afspraken worden gemaakt over 
begrotingsbeleid, over belastingen voor bedrij-
ven en over sociaal beleid. Dat is niet gebeurd 
en dat heeft de politieke legitimiteit van het 
Europese project langzaam uitgehold. Het 
gevolg: the crisis comes home to roost. Een land 
als Griekenland heeft volledig zijn eigen weg 
kunnen gaan maar er zijn mechanismen om de 
besmetting van andere landen te voorkomen.’

Het probleem Griekenland is het gevolg van 
halfslachtigheid, meent Rodrik: ‘Het land was 
voldoende geïntegreerd in de Europese Unie om 
toegang te hebben tot goedkope leningen, ver-
gelijkbaar met staten als Florida en Californië 
die onbeperkt van de centrale overheid kunnen 
lenen. De Grieken konden daardoor enorme 
begrotingstekorten laten ontstaan. Tegelijkertijd 
was het land onvoldoende geïntegreerd om, op 
het moment dat het slechter ging, automatische 
transferbetalingen te ontvangen, bijvoorbeeld 
in de vorm van werkloosheids uitkeringen. In 
het geval van de Amerikaanse staten wordt een 
terugval daardoor juist verzacht. En de Griekse 
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dani rodrik – ‘europa betaalt nu de kosten voor het verbreden van de unie alvorens die te verdiepen’

Harvard-econoom vreest 
voor politiek extremisme

‘Griekenland kan 
beter vertrekken’
Europa gaat ten  onder 
aan de globaliserings-
paradox, zegt  politiek 
econoom Dani Rodrik: 
economische  integratie 
gaat niet samen 
met democratische 
 legitimiteit. Tijd om 
 nationale belangen 
weer voorop te stellen. 
door casper thomas
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burgers hebben geen reële mogelijkheid om 
beter Europees beleid te eisen. Ze kunnen geen 
vertegenwoordigers sturen naar de plek waar 
beslissingen worden genomen.

Dat Europa zich zo scheef kon ontwikkelen 
berust op de valse hoop dat politiek en econo-
mie van elkaar gescheiden konden worden. 
Griekenland, en ook andere staten die zich 
later bij de Unie voegden, is nooit gevraagd of 
het bereid was een deel van zijn soevereiniteit 
op te geven in ruil voor lidmaatschap van een 
economische gemeenschap. De kans was groot 
geweest dat ze ja hadden gezegd. Die politieke 
keuze werd uitgesteld en alle aandacht ging 
naar Europese financiële en monetaire regels.’

het is een ontnuchterende boodschap, al is 
zijn kijk op de eurocrisis niet geheel verrassend. 
Rodrik heeft een reputatie als het gaat om tem-
peren van de hooggespannen verwachtingen 
waarmee economische integratie vaak gepaard 
gaat. In 1997 – net voor de Azië-crisis en de 
opkomst van de antiglobalistenbeweging – 
schreef hij het pamflet Has Globalisation Gone 
Too Far? waarin hij stelde dat het opvolgen van 
de adviezen van de Wereldhandelsorganisatie, 
de Wereldbank en het Internationaal Monetair 
Fonds niet tot economische voorspoed, maar 
vooral tot sociale desintegratie leidde. In 
2008 volgde One Economics, Many Recipes: 
Globalisation, Insitutions, and Economic 
Growth waarin Rodrik de economische groei-
patronen gedurende de jaren negentig tot begin 
2000 onder de loep nam. Zijn conclusie: groei 
deed zich vooral voor in landen die selectief 
omgingen met de mantra van liberalisering, 
privatisering en deregulering. Dus: China, India 
en Zuid-Korea, waar de staat regie bleef voeren 
over de nationale economie, deden het aanzien-
lijk beter dan landen als Argentinië en Brazilië, 
die toen hun economieën juist opengooiden en 
de internationale kapitaalmarkten omarmden.

In zijn recentste boek The Globalisation 
Paradox: Democracy and the Future of the World 
Economy bouwt Rodrik voort op deze thema’s. 
Het boek draait om het ‘trilemma’ dat globali-
sering met zich meebrengt. ‘Democratie, natio-
nale soevereiniteit en economische globalisering 
gaan niet samen’, schrijft hij. ‘In het politieke 
proces zal er altijd één moeten worden opgeof-
ferd’. Hij laat er weinig misverstand over bestaan 
waar zíjn voorkeuren liggen: ‘Democratieën 
hebben het recht hun eigen beleid te voeren. Als 
dat botst met de eisen van de mondiale econo-
mie, dan moet die maar inbinden.’ Politici die 
deze boodschap negeren (cheerleaders of globa-
lisation noemt hij ze) doen dat op eigen risico. 
Wie het belang van nationale politieke gemeen-
schappen miskent, roept onvermijdelijk een 
politieke backlash over zich af.

Maar Rodrik moet niet worden gezien als 
iemand die louter sceptisch is over internationa-
le samenwerking. In The Globalisation Paradox 
pleit hij voor sane globalisation: het maken 
van strategische afspraken die de uitwassen 

van wereldwijde vrijhandel temperen en staten 
verder vrij laat om zelf te beslissen over sociaal 
en economisch beleid. Hij put uit twee eeuwen 
economische geschiedenis om te laten zien dat 
zoiets werkt. De negentiende eeuw was een peri-
ode van economische stabiliteit omdat staten 
zich collectief hielden aan de goudstandaard en 
handelsmaatschappijen – qua omvang bijna sta-
ten op zich – hun handelsregels zelf vastlegden. 
Tijdens de tweede golf van globalisering, in de 
decennia na de Tweede Wereldoorlog, vormden 
de Bretton Woods-afspraken – een combinatie 
van handelsliberalisering met voldoende spe-
ling voor nationale prioriteiten – voor een ver-
gelijkbare inbedding van de wereldwijde markt-
economie. Ook in de 21ste eeuw betekent sane 
globalisation: ruimte laten voor landen om zelf 
het niveau van sociale bescherming te bepalen 
en om sectoren waar de nationale economie op 
drijft af te schermen. De gunstige gevolgen daar-
van heeft hij zelf ondervonden. Vader Rodrik 
had een balpenfabriek in Istanbul. Dankzij 
Turkse importtarieven werden goedkope pen-
nen van de markt geweerd. Het leverde genoeg 
op om Dani in 1975 naar Harvard te sturen.

Komende week is Rodrik in Nederland om zijn 
boodschap te verkondigen aan een gezelschap 
Haagse beleidsmakers tijdens de jaarlijkse 
lezing die de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid organiseert. Een goed moment 
nu de leiders van de eurolanden de monetaire 
unie proberen te redden en tegelijkertijd een 
morrend nationaal electoraat tevreden moeten 
houden. En dat terwijl bij het geringste spoortje 
twijfel de financiële markten op hol slaan.

‘Europa gold lange tijd als hét voorbeeld van 
succesvolle samenwerking op basis van trans-
nationale afspraken’, zegt Rodrik. ‘Ook ik heb 
lang gedacht dat de eurozone de uitzondering 
was die de regel bevestigde. Inmiddels blijkt ook 
Europa niet in staat nationale soevereiniteit, 
democratische legitimiteit en inter nationale 
economische integratie te kunnen combineren. 
Ik gebruik Europa nu ook als casus om studen-
ten de paradox van globalisering uit te leggen. 
Wanneer economische globalisering over nati-
onale politieke verschillen heen wordt gelegd, 
loopt het vroeg of laat spaak. Mijn verwachting 
was dat de Europese integratie op den duur zou 
leiden tot een vorm van politiek federalisme, 
vergelijkbaar met dat van de VS. De tragiek van 
Europa is dat het halverwege die weg wordt 
opgeslokt door een economische crisis waar-
voor het niet zelf de hoofdverantwoordelijke is.’

Maar, hoofdverantwoordelijk of niet, de 
wijze waarop Europa de crisis vervolgens aan-

pakte was uiterst gebrekkig, vindt Rodrik: 
‘De nadruk op bezuinigen is een vergissing. 
Regeringsleiders hadden op de markten vooruit 
moeten lopen en behalve bezuinigingsplannen 
ook groeistrategieën moeten presenteren. In 
plaats daarvan krijgen we bezuiniging op bezui-
niging, die leiden tot nog meer krimp.’

In de politieke ruk naar rechts die Europa 
maakt, met Spanje als laatste voorbeeld, ziet 
Rodrik eveneens bewijs dat nationale politieke 
legitimiteit de voorwaarde is voor internationa-
le economische integratie: ‘De staatssteun aan 
Griekenland, Ierland en Portugal geeft extreem-
rechts meer dan voldoende munitie om op cen-
trumpartijen te schieten.’ Toch gaat ook het 
politieke midden niet vrijuit: ‘Middenpartijen 
hebben het verkeerde spoor gekozen. Europese 
integratie ging te snel om legitimiteit te verwer-
ven, maar te langzaam om een echte Europese 
politieke gemeenschap te creëren. De funda-
mentele vraag is of Nederlanders, Duitsers en 
andere Europeanen bereid zijn om Grieken 
te zien als onderdeel van dezelfde politieke 
gemeenschap. Zonder dat gevoel van lotsver-
bondenheid is politieke eenheid onhaalbaar. 
Ook hier is politiek leiderschap van belang. 
Geen enkele natiestaat ontstaat uit zichzelf. 
Politieke gemeenschappen zijn verzonnen en de 
mensen verkocht. Maar zoiets kost tijd. En in 
crisisomstandigheden is die niet gegund.’

‘Uiteindelijk betaalt Europa nu de kosten 
voor het verbreden van de Unie alvorens die te 
verdiepen’, vervolgt Rodrik. ‘Iedere stap die een 
economische unie zet, moet politiek worden 
afgewogen door landen afzonderlijk. Er moet 
ruimte zijn voor politieke afwegingen binnen 
natiestaten, of het nu gaat om een uitgebreide 
verzorgingsstaat, protectionisme, korte werk-
weken, of wat dan ook. De keuze is dan simpel: 
óf nationale voorkeuren behouden, óf ze opge-
ven om lid te kunnen worden van een economi-
sche unie.’

Met de hete adem van de financiële markten 
in de nek is er voor een stapsgewijs politiek bouw-
werk echter geen tijd. En dus kan Griekenland 
beter uit de eurozone vertrekken, meent Rodrik. 
En daarna? De econoom toont zich bezorgd. 
Hij vreest dat politiek extremisme dan vrij spel 
krijgt: ‘De volgende nacht merrie voor Europa’, 
noemde hij het in De Tijd. Daarom zegt hij: 
‘Centrumpartijen moe-
ten een deel van het voca-
bulaire van rabiaat anti-
Europese uitdagers over-
nemen. Als de Europese 
samenwerking in een lagere versnelling gaat, 
ontstaat daar ruimte voor. Ze moeten opnieuw 
leren uitleggen hoe ze de belangen van hun land 
denken te gaan behartigen.’

Donderdag 1 december houdt Dani Rodrik, 
samen met Financial Times-columnist Martin 
Wolf, de WRR-lezing 2011: Pursuing National 
Policies in a Globalized World in Crisis. Nieuwe 
Kerk, Spui 175, Den Haag, 14.00 uur

‘Centrumpartijen  moeten 
een deel van het  vocabulaire 
van rabiaat anti-Europese 
uitdagers overnemen’

zie www.groene.nl 
voor dossier eurocrisis
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timing is alles in de politiek. Als laatste 
van de Republikeinse kandidaten lijkt Newt 
Gingrich nu de gunst te verwerven van de con-
servatieve kiezers in hun epische zoektocht 
naar een alternatief voor de gewantrouwde Mitt 
Romney. Met zes weken te gaan voor de eerste 
echte verkiezingen in het aartsconservatieve 
Iowa zijn alle eerdere liefdes van het trouweloze 
electoraat bekoeld. Sarah Palin, Michel Bach-
mann, Donald Trump, Rick Perry, Herman 
Cain: ze werden omarmd en weer afgestoten. 

Gingrich is een ander verhaal. Anders dan 
deze amateurs is de ex-Speaker van het Huis van 
Afgevaardigden een pro, met dertig jaar erva-
ring in de politiek. Gingrich’s gezinsleven met 
twee scheidingen en drie huwelijken ligt lastig 
bij conservatieven, maar als hij doorbreekt, en 
daar lijken de peilingen op te wijzen, dan heeft 
Romney voor het eerst reden om zich zorgen te 
maken. En als Gingrich de nominatie zou krij-
gen, kan Obama de borst nat maken: Gingrich 
zal een lastiger tegenstander zijn dan Romney.

De politieke carrière van de historicus 
Gingrich, gepromoveerd op Europese koloniale 
geschiedenis, begon toen hij in 1979 afgevaar-
digde werd voor een buitenwijk van Atlanta. 
Met een groepje ambitieuze Republikeinen 
begon Gingrich een mars door de partij. Hij 
deinsde niet terug voor de persoonlijke aan-
val en negeerde de Country Club-sfeer van het 
Congres. Hij had geen behoefte aan vrienden, 
hoogstens aan medestanders. Het leverde res-
pect op en een zekere afkeer. Gingrich gebruikte 
de camera’s die de vergaderzaal permanent op 
de kabeltelevisie brachten optimaal: hij maak-
te van het Huis een collegezaal. Zijn litanieën 
tegen de Democraten en zijn duizend-en-één 
plannen kregen zo onverwachte publiciteit.

Via zwaar bevochten interne verkiezingen 
nestelde Gingrich zich in de leiding van de 
Republikeinse Partij. Dankzij zijn Contract with 
America verkregen de Republikeinen in 1994 
voor het eerst sinds 1954 een meerderheid in het 
Huis. Gingrich peilde feilloos het ongenoegen 
over president Clinton en beloofde tien wets-
voorstellen in de eerste honderd dagen, varië-
rend van een balanced budget amendment en 
herziening van de sociale zorg tot beperking van 
ambtstermijnen. Als beloning werd Gingrich tot 
Speaker gekozen, na president de belangrijkste 
positie in de Amerikaanse politiek.

Na enig monkelen besloot president Clinton 
dat Gingrich een ideale tegenstander was. Het 
leverde heerlijk politiek spektakel op. Beide 
heren waren goed geschoold, goed gebekt en 
ambitieus. Maar Clinton was de betere poli-
ticus en hij had de macht, een combinatie die 
Gingrich noodlottig werd. In zijn optreden had 
de Speaker altijd al een pruilerige ondertoon 
gehad, soms zelfs een gemene trek: altijd boos 
dat niemand zijn genialiteit erkende. Op weg 
naar de begrafenis van premier Rabin klaagde 
hij bij de meevliegende pers dat hij achter in het 
vliegtuig moest zitten terwijl Clinton voorin zat. 
Later, in 1995, dreigde Gingrich de overheid plat 

Newt Gingrich 
dé conservatieve persoonlijkheid

De man met 
duizend ideeën
‘Als je verandering wilt, moet je mij kiezen.’ Hoe slecht zou 
het zijn als Newt Gingrich de presidentskandidaat van 
de Republikeinen zou worden? Misschien valt het wel 
mee – in elk geval in vergelijking met Mitt Romney. 
door frans verhagen
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te leggen als Clinton niet deed wat de Republi-
keinen wensten. Clinton koos voor bluf en toen 
de overheid inderdaad de deuren sloot, waren 
de burgers daar bepaald niet blij mee. Het was 
een serieuze nederlaag voor Gingrich, al claimt 
hij nu dat zijn halsstarrigheid de reden was dat 
president Clinton vanaf 1997 begrotingsover-
schotten haalde. Hij is de enige die het zo ziet.

Clinton nam een deel van de Republikeinse 
agenda over en haalde zo de angel uit de oppo-
sitie. In 1996 werd hij zonder moeite herkozen. 
Toen een jaar later de Monica Lewinsky-affaire 
losbarstte, had Gingrich daarover veel moreels 
te zeggen (achteraf bleek hij een langdurige 
affaire te hebben met een stafmedewerkster, 
die later zijn derde vrouw werd). Toen de door 
hem aangejaagde impeachment schipbreuk leed 
en de Republikeinen in 1998 zetels verloren, 
nam Gingrich de vlucht vooruit: hij vertrok als 
Speaker voordat hij werd weggestuurd en gaf 
zijn zetel op. Sindsdien werkt hij als inhuurbare 
freischwebende Intelligenz: hij schrijft boeken, 
geeft lezingen en richt actiecomités op. Zijn 
zakelijke belangen, vaak samengevat als Newt 
Inc., zijn nog niet echt onderzocht door de pers. 
Een van zijn gepubliceerde parels is een typisch 
campagneproduct: To Save America: Stopping 
Obama’s Secular-Socialist Machine.

op 11 mei 2011 kondigde Gingrich zijn kandi-
datuur aan, wat in het Tea Party/Sarah Palin-
klimaat voor kennisgeving werd aangenomen. 
Binnen twee maanden liep het grootste deel van 
zijn campagneteam weg toen hij een cruise in de 
Middellandse Zee met zijn echtgenote belang-
rijker vond dan campagne voeren in Iowa. Deze 
derde echtgenote, de 23 jaar jongere Clarissa, 
is nadrukkelijk aanwezig in de campagne. Voor 
haar bekeerde hij zich in 2008 tot het katholi-
cisme. Hij noemt haar in elk interview, promoot 
haar (kinder)boek en houdt een kredietlijn aan 
van een half miljoen dollar bij juwelier Tiffany’s. 
Lastig maar niet problematisch nu Romney voor 
veertig miljoen een huis bouwt in  Californië.

De verwachtingen over Gingrich als debater 
waren altijd hoog, maar de vraag was of hij ver 
zou komen. Gingrich leek zichzelf op typische 
Newt-manier in de voet te schieten toen hij het 
extreme bezuinigingsplan van afgevaardigde 
Paul Ryan – vier triljard korten, alle  heilige koei-
en slachten – Republikeinse zelfmoord noemde. 
Hij had gelijk, maar je moet dat niet hardop zeg-
gen. Inmiddels zijn er weinig Republikeinen die 
het onpopulaire plan nog willen verdedigen.

Newt Gingrich dankt zijn opkomst aan de 
eindeloze reeks Republikeinse debatten, waarin 
zijn sterke punten er steeds meer uitspringen. 
Hij is een intellectueel zwaargewicht vergeleken 
met zijn collega’s en voert een sluwe strategie 
van het loven van zijn collega’s en het aanvallen 
van de verdeeldheid zaaiende media. Hij staat 
op het podium als een soort politieke Godfather, 
de ervaren man die onder het aanroepen van 
Republikeinse coryfeeën als Lincoln en Reagan 
de eenheid bewaart om het land te redden van 

Obama’s socialisme. Tot nu toe heeft hij zijn nei-
ging tot arrogantie en hang naar vileine humor 
onder controle, zit goed in zijn vel en komt niet 
te gretig over. Hij weet hoe Washington werkt 
en kan tegelijkertijd afstand claimen. Allemaal 
beeldvorming, maar terwijl Romney er lijkt te 
staan met persoonlijke ambitie biedt Newt zich 
aan om het land te redden als de kiezer dat wil.

Over zijn status als intellectueel, vooral door 
hemzelf opgekrikt, wordt wel eens lacherig 
gedaan. Feit is dat Gingrich zijn Amerikaanse 
geschiedenis kent en er verstandig over kan 
spreken. Hij is ontsnapt aan de intuïtieve afkeer 
die Republikeinse kiezers van intellectuelen 
hebben. Gingrich gebruikt zijn kennis slim door 
in debatten steeds te koketteren met de dieper 
liggende beweegredenen voor behoorlijk ideolo-
gische standpunten. Hij helpt zijn collega’s een 
punt te maken, ondertussen fijntjes aantonend 
dat hij het eigenlijk beter begrijpt dan zij. Als 
debatleiders domme vragen stellen, bijvoorbeeld 
of ondernemingen tegelijkertijd banen kunnen 
scheppen en winst maken, doceert professor 
Gingrich niet alleen waarom de vraag stupide 
is maar ook waarom Occupy Wall Street bestaat 

uit gevaarlijke leeghoofden. In een ander debat 
werd de kandidaten gevraagd in dertig secon-
den te vertellen hoe de Amerikaanse gezond-
heidszorg eruit moest zien. Absurde vraag, zei 
Gingrich, je kunt in dertig seconden niets zin-
nigs zeggen over achttien procent van de Ameri-
kaanse economie. Hij gebruikte het als opstapje 
om Obama uit te dagen tot zeven debatten in 
de Lincoln-Douglas-stijl. Die  moeten elk drie 
uur duren, zonder vragenstellers en met enkel 
een tijdwaarnemer. Het was Gingrich op z’n 
best: diep beledigd dat de Amerikaanse bevol-
king met dit niveau van media genoegen moet 
nemen en tegelijk zichzelf in een lange Ame-
rikaanse traditie plaatsend. Het moet gezegd, 
Gingrich is een genoegen om naar te kijken.

programmatisch rammelt het vaak bij 
Gingrich. Hij heeft een New Contract with 
America gelanceerd, maar de details zijn rom-
melig of onrealistisch, ondanks zijn claim dat 
er nooit een revolutionairder verkiezingsplan 
is gepubliceerd. Zijn flat tax van vijftien pro-
cent, maar met de optie om voor het bestaande 
systeem te kiezen, is slecht uitgewerkt en komt 
vooral de hoogste inkomens ten goede. Som-
mige proefballonnetjes zijn gevaarlijke nonsens. 
Alleen kiesrecht voor mensen die voldoende 
Amerikaanse geschiedenis kennen? Een his-
toricus uit het zuiden zou beter moeten weten 
dan nieuwe middelen bedenken om de toegang 

tot de stembus te beperken. Een nieuw gevon-
den liefde voor het Tiende Amendement op de 
Grondwet dat de rechten van staten benadrukt? 
Ook daar moet de historicus die schermt met 
Lincoln voorzichtig zijn. Ging de Burgeroorlog 
daar niet over? Op sociaal gelovig terrein was 
Gingrich altijd solide conservatief. Anders dan 
sommige gebedsverslaafde kandidaten heeft hij 
niet de neiging zijn geloof voortdurend te bena-
drukken, wat gezien zijn flexibele omgang met 
conservatieve huwelijkswaarden verstandig is. 
Of zijn overgang naar de katholieke kerk lekker 
ligt, staat nog te bezien. Maar als de evangeli-
sche kiezer de keuze krijgt tussen een bekeerde, 
zondige maar conservatieve katholiek en een 
keurige kleurloze mormoon, dan kon de mor-
moon het wel eens verliezen.

Nu het geld binnenstroomt zal Gingrich snel 
zijn organisatie moeten uitbreiden. Tot voor 
kort had hij nauwelijks een campagnestructuur 
in Iowa, waar op 3 januari de eerste caucuses 
plaatsvinden. Maar op een bijeenkomst van 
gelovige Republikeinen, eind oktober, kreeg hij 
wel iedereen op de banken. Zijn naamsbekend-
heid is hoog en hij kon in Iowa wel eens verras-
sen, de brokstukken opvegend van de andere 
conservatieven. Als hij de tweede kandidaat 
is van alle vorige conservatieve liefdes, dan zit 
hij gebeiteld. In de meest recente peiling ligt 
Gingrich al op kop in Iowa; Cain smelt weg en 
de kleine opkomst van Romney, die er officieel 
geen campagne voert, is alweer gestopt. Rom-
ney zou op 10 januari onaantastbaar zijn in 
New Hampshire, maar ook daar wijst de meest 
recente peiling uit dat Gingrich op z’n minst 
Romney bedreigt. Meteen daarna volgen South 
Carolina en Florida waar Gingrich, afkomstig 
uit Georgia, kan rekenen op de zuidelijke factor. 
Hij heeft nu al de sterkste organisatie in South 
Carolina en scoort goed in Florida. Het is ook 
een goede tijd om te pieken. In 2004 kwam 
Kerry laat terug en in 2008 deed McCain dat.

De landelijke peilingen die Gingrich laten 
verliezen van Obama kunnen we gevoeglijk 
negeren. Met Gingrich als kandidaat kan er een 
rare dynamiek optreden. Hoe je ook over hem 
denkt, het vooruitzicht van een debat tussen 
hem en Obama doet politieke liefhebbers water-
tanden. De uitkomst zou onvoorspelbaar zijn.

Maar eerst moet Gingrich de Republikeinse 
kiezers overtuigen. Dat zal niet gebeuren op 
basis van programma’s. Gingrich biedt zichzelf 
aan als dé conservatieve persoonlijkheid: je 
stemt op de man met duizend ideeën, met een 
scherpe geest en ervaring in Washington. Een 
man met gebreken, zoals hij zelf onmiddellijk 
zal erkennen, maar wel iemand van wie je zeker 
weet dat hij de zaak op de schop zal nemen. Een 
sluwe man. Desgevraagd zei Gingrich over Rom-
ney dat er niets mis is met de frontrunner: ‘Als 
je een competente manager wilt in Washington, 
heb je aan Romney een prima persoon. Maar 
als je verandering wilt moet je voor mij kiezen.’ 
Dodelijke lof bij een Republikeins electoraat 
dat het land graag op z’n kop zou zetten. 

Het vooruitzicht van een 
debat tussen Gingrich 
en Obama doet politieke 
 liefhebbers watertanden
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caïro – ‘Heel Egypte is op dit moment in ver-
warring,’ zegt Solafa Ghanem. ‘Niemand weet 
precies wat er gaande is’. De 35-jarige actrice 
uit Caïro verwoordt wat vele landgenoten den-
ken. Met haar grote bos donkere krullen en 
hippe bril is ze het type dat tijdens de Arabische 
lente veelvuldig op tv verscheen en voor veel 
westerlingen het stereotiepe beeld van vrou-
wen uit het Midden-Oosten onderuit haalde. 
Het kantoor in een vervallen art-decogebouw, 
waar ze kettingrokend haar verhaal doet, is van 
een vriendin voor wie ze sinds een paar maan-
den als manusje-van-alles werkt. De Egypti-
sche filmindustrie, toonaangevend in dit deel 
van de wereld, is sinds de revolutie volledig 
ingestort. ‘Normaal gesproken worden er zo’n 
tachtig films per jaar gemaakt. Dit jaar maar 
vijf.’ Ghanem was vanaf het begin aanwezig bij 
alle demonstraties, maar tien maanden na de 
revolutie is haar hoop op snelle veranderingen 
zo goed als verdwenen.

Ammar Ali Hassan, een van de meest pro-
minente politiek commentatoren van het land, 
herkent het gevoel. We ontmoeten hem in een 
stoffig pandje op een paar minuten lopen van 
het Tahrirplein. Ook hij stond op de barricades. 
‘Veel mensen dachten dat de revolutie een einde 
zou maken aan de armoede en onderdrukking, 
maar ze beseffen langzaam maar zeker dat er 
met het verdwijnen van Moebarak weinig is 
veranderd.’

Op 28 november moeten de eerste vrije ver-
kiezingen in de geschiedenis van Egypte plaats-
vinden, maar niets wijst erop dat het leger ook 
daadwerkelijk van plan is de macht uit handen 
te geven. Het geweld van de afgelopen dagen 
doet denken aan de revolutie die tot de val van 
Moebarak leidde. De protesten zijn door het 
hele land opgelaaid. Er vallen doden en gewon-
den, het kookpunt lijkt al bereikt.

Sinds 11 februari wordt het land geleid 
door de Supreme Council of the Armed Forces 
(scaf), een raad van negentien generaals voor-
gezeten door Mohamed Hussein Tantawi, die 
onder Moebarak tientallen jaren minister van 

Defensie was. Ze beloofden na hooguit een half 
jaar de macht over te dragen aan het volk, maar 
kondigden onlangs aan in ieder geval nog tot de 
presidentsverkiezingen in 2013 te blijven zitten.

ali hassan ziet er voor zijn 44 jaar oud uit, 
maar strijdbaar. Sinds begin dit jaar is hij bijna 
wekelijks op de televisie te zien, waar hij de 
huidige machthebbers regelmatig veroordeelt. 
‘Het leger heeft er geen enkel belang bij om het 
volk de macht te geven’, zegt hij. ‘Sinds Gamal 
Abdel Nasser, de eerste dictator na afzetting 
van koning Farouk, eind jaren vijftig de econo-
mie nationaliseerde, is het land van het leger 
en bezitten ze honderden lucratieve bedrijven. 
Hun kapitaal loopt in de miljarden.’

De opheffing van de noodtoestand, een van 
de belangrijkste eisen van de demonstranten, is 
dan ook nog steeds niet uitgevoerd. Iedereen die 
kritiek levert op het leger kan zonder pardon de 
cel in worden gegooid, zoals onlangs gebeurde 
met de gelauwerde blogger Alaa Abdel Fattah. 
Sinds februari zijn duizenden jonge demon-
stranten in de cel verdwenen. Hun familie heeft 
vaak geen idee waar ze gevangen zitten en of ze 
überhaupt nog leven. Marteling is nog steeds 
een standaardbehandeling voor gevangenen, 
die niet zelden dodelijk afloopt.

Daarnaast probeert de scaf met een onbe-
grijpelijk electoraal systeem een rookgordijn op 
te trekken waarachter makkelijk gefraudeerd 
en gemanipuleerd kan worden. ‘Zelfs activisten 
en analisten snappen er niets van’, zegt Ali Has-
san, ‘laat staan de gemiddelde kiezer.’ Simpel 
gezegd komt het hierop neer: slechts zeventig 
procent van de parlementszetels mag gevuld 
worden door politieke partijen, de overige der-
tig procent is voor individuele kandidaten. Zelfs 
wie weet op welke partij hij gaat stemmen, 
moet zich daarnaast dus nog verdiepen in een 
enorm aantal losse personen om een verant-
woorde keuze te maken. ‘De scaf heeft dit geïn-
troduceerd om elementen van het oude regime 
opnieuw toegang te geven tot de regering’, legt 
Ali Hassan uit. ‘Moebaraks partij, de ndp, is na 

zijn afzetting verboden, maar door dit systeem 
kunnen ze alsnog een plek in het parlement 
bemachtigen.’

De verkiezingen moeten in drie etappes 
worden gehouden, omdat er volgens de macht-
hebbers niet genoeg juristen zijn om een eerlijk 
verloop te garanderen. Als klap op de vuurpijl 
heeft elke verkiezing ook nog eens een herkan-
singsronde, voor het geval sommige kandidaten 
even hoog eindigen. Alleen al voor het Lager-
huis worden er zo zes verkiezingen gehouden. 
Die voor het Hogerhuis vinden komend voor-
jaar plaats. Ali Hassan voorziet een enorme 
chaos: ‘Volgens de voorspellingen gaan tiental-
len miljoenen Egyptenaren stemmen, maar er 
zijn over het hele land maar een paar duizend 
stemlokalen. Zelfs als iedereen er maar een 
minuut over zou doen om te stemmen, dan nog 
zou het dagen duren voordat iedereen aan de 
beurt is gekomen. Men is totaal niet voorbereid.’

Verder weten maar weinigen waarvoor ze 
nu eigenlijk gaan stemmen. Omdat er nog geen 
nieuwe grondwet is, zijn de bevoegdheden van 
het parlement nog niet bekend. Velen hebben 
besloten niet naar de stembus te gaan omdat ze 
het idee hebben dat er een loopje met ze geno-

Egypte, op de rand van verkiezingen

‘Het wordt een 
bijeengeraapt zooitje’
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Op 28 november moeten de eerste vrije verkiezingen in 
de geschiedenis van Egypte plaatsvinden, maar niets 
wijst erop dat het leger van plan is de macht uit handen 
te geven. Zowel de democraten als de islamisten zijn 
gefrustreerd. door wilfried koomen
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men wordt. Het leger weigert internationaal 
toezicht en vergelijkbare initiatieven uit eigen 
land zijn eveneens afgewezen. Het overgrote 
deel van de rechters, die wel een oogje in het 
zeil mogen houden, heeft banden met het leger.

Onder deze omstandigheden moeten de kan-
didaten hun weg naar de kiezers zien te vinden. 
Dit najaar hebben zich tientallen nieuwe partij-
en gevormd die nog geen maand de tijd hebben 
gehad om campagne te voeren. Ze kunnen grof-
weg worden onderverdeeld in islamitisch, links 
en liberaal. De eerste groep wil een op religieuze 
grondslagen gevestigde staat, de linkse partijen 
komen op voor het lot van de boeren en arbei-
ders, en de ideeën van de liberale partijen zitten 
ergens tussen die van de vvd en New Labour.

een van de nieuwe partijen is de Egyptische 
Sociaal-Democratische Partij, die een secu-

liere, op westerse leest geschoeide democra-
tie nastreeft. Ze willen gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen, moslims en christenen. 
Discriminatie en marteling moeten strafbaar 
worden, de geheime politie ontbonden en 
vrouwen besnijdenis afgeschaft. Tolerantie en 
een vrije pers staan hoog op de agenda. Een 
strakke, staatsgeleide economie, buitenlandse 
investeringen en de verbetering van het onder-
wijs moeten voor meer banen en welvaart zor-
gen. Zestig jaar corruptie heeft het land aan de 
rand van de afgrond gebracht. De partij beseft 
dat het huidige systeem daarom radicaal op de 
schop moet. Essentieel daarbij is volgens hen 
openbaarheid van bestuur, wettelijk vastgeleg-
de gedragscodes voor ambtenaren en een goed 
salaris om omkoping te ontmoedigen. Onaf-
hankelijke rechters moeten toezicht houden op 
naleving van de wet, die boven alles staat.

Een ingewikkelde boodschap voor een land 
waar veertig procent van de bevolking niet kan 
lezen of schrijven. Bassem Kamel (42), rijzende 
ster binnen de partij, beaamt dat. Gekleed in 
een wit pak doet hij met zijn lichte huid en kort-
geschoren kapsel meer denken aan een Euro-
pese kolonist uit de jaren twintig dan aan een 

Arabische politicus. ‘Het is lastig om het over 
vrijheid en gelijkheid te hebben met iemand 
die gewoon brood op de plank wil. Maar ons 
programma klopt, ook voor hen. Tijd is een 
groter probleem. In de wijk waarin ik me ver-
kiesbaar stel wonen twee miljoen mensen, en ik 
heb maar drie weken om mijn boodschap over 
te brengen. We gaan er dan ook niet vanuit dat 
we zullen winnen, maar we hopen tussen de vijf 
en tien jaar wel een partij van betekenis te zijn.’

Kamel staat op de kandidatenlijst in een 
aantal arme volksbuurten in Noord-Caïro. ‘De 
mensen daar zijn niet dom maar hebben een 
gebrek aan goede informatie. Zestig jaar belab-
berd onderwijs en staatspropaganda hebben 
diepe sporen achtergelaten. Mensen hebben 
geen idee wat liberaal, seculier of socialistisch 
betekent. Het kon ze ook nooit iets schelen 
omdat er bij verkiezingen toch altijd gefrau-
deerd werd. Ik ben ervan overtuigd dat als ze 
de juiste informatie krijgen, ze de juiste beslis-
singen kunnen nemen. We proberen ze over 
te halen om in ieder geval te gaan stemmen, 
omdat hun mening nu wel telt.’

Het is volgens Kamel belangrijk om te luiste-
ren naar hun klachten: ‘De mensen vragen ons 
altijd: wat gaan jullie voor ons doen als je aan 
de macht bent? Ik draai het om en zeg: wat zou 
jij doen? Hun problemen kennen we wel: slecht 
onderwijs, slechte gezondheidszorg, slechte 
huisvesting en smerige, ongeplaveide straten. 
Maar door het ons te vertellen krijgen ze het 
gevoel dat ze zelf meewerken aan de oplossing 
ervan.’

De wortels van zijn partij liggen in de Natio-
nal Association for Change (nac), een initi-
atief van Mohamed El Baradei. Een paar jaar 
geleden probeerde het voormalige hoofd van 
het Internationaal Atoomenergie Agentschap 
samen met een groep politici, intellectuelen en 
activisten bij het bewind hervormingen af te 
dwingen. De revolutie was voor Bassem Kamel 
een bijzonder emotionele tijd. ‘Twee weken lang 
heb ik mijn rug recht gehouden, terwijl er om 
me heen vrienden werden opgepakt of dood-
geschoten. Toen ik hoorde dat Moebarak was 
afgetreden heb ik drie dagen lang gehuild.’

Kort daarna kwamen veel voormalige nac-
leden weer bijeen om een partij te vormen die 
de sociaal-democratie in Egypte wil introdu-
ceren. ‘Baradei was daarbij een inspirator’, 
vertelt Kamel. ‘Hij had gekeken naar verschil-
lende West-Europese democratieën om te zien 
hoe zij het deden. Dat wilden wij ook. Op 18 
maart, ruim een maand na de val van Moeba-
rak, hadden we onze eerste vergadering. In juli 
was de oprichting een feit.’ Om de partij aan 
naamsbekendheid te helpen verbond zich een 
aantal Egyptische intellectuelen aan de partij, 

Zestig jaar corruptie 
heeft het land aan de rand 
van de afgrond gebracht

caïro, 21 november



18    De groene amsterDammer  24.11.11

waar onder filmregisseur Dawood Abdel Said 
en Mervat El Talawy, voormalig VN-secretaris 
en de eerste vrouwelijke ambassadeur van 
Egypte. Het gezicht van de partij is Mohamed 
Abul Ghar, een vooraanstaande gynaecoloog uit 
Caïro.

De oprichting ging echter niet van een leien 
dakje. De scaf had aan elke partij de eis gesteld 
dat ze vijfduizend leden moest hebben, even-
redig verspreid over tien kiesdistricten door het 
hele land. Dat waren er vijf keer zo veel als in 
de tijd van Moebarak. Volgens Ammar Ali Has-
san werd deze regel bewust ingesteld om partij-
vorming te ontmoedigen. ‘Zonder geld of sociaal 
netwerk is het vrijwel onmogelijk om een poli-
tieke beweging op te richten. Zelfs als je aan de 
criteria voldoet dan moet je partij officieel nog 
worden goedgekeurd door het leger. Zo blijven 
ze de controle houden.’

Bassem Kamel zegt: ‘Gelukkig konden we 
gebruik maken van het netwerk van de verschil-
lende groeperingen binnen de partij. Daarnaast 
hadden we nog veel contacten uit de tijd van het 
nac. We richtten een speciaal team op dat hand-
tekeningen verzamelde. Elk nieuw lid moest 
weer andere leden werven. Na vier maanden 
waren we klaar, slechts een week later dan de 
Moslimbroeders.’

Een ander probleem is het gebrek aan geld: 
‘In het begin hebben alle leden zelf een bijdrage 
geleverd. Daarnaast kregen we wat sponsorgeld 
van een aantal zakenlieden binnen de partij.’ 
Door de financiële nood werkt vrijwel iedereen 
als vrijwilliger. Alleen de handvol juristen en 
accountants op het hoofdkantoor krijgt betaald. 
In het krappe flatje in downtown Caïro gaan 
de meeste vergaderingen over de vraag hoe de 
schaarse middelen het best kunnen worden 
besteed.

Tussen rinkelende telefoons en stapels papie-

ren probeert Hala Mustafa, een hooggeblon-
deerde vrouw van begin veertig, het hoofd koel 
te houden. In haar eentje doet ze alle publiciteit. 
‘Ik begin om twaalf uur ’s middags en werk dan 
aan één ruk door tot ongeveer twee uur ’s nachts. 
Daarna slaap ik, ontbijt ik en rij ik weer naar 
het werk, al zes maanden lang. Ahmed, een van 
onze accountants, heeft twee weken lang op 
kantoor geslapen. We krijgen maar net genoeg 
om in ons levensonderhoud te voorzien.’

Maar dat weerhoudt de inmiddels meer dan 
zestigduizend leden er niet van om zich met hart 
en ziel in te zetten voor de partij. Kamels cam-

pagneleider Maha heeft haar goedbetaalde baan 
als marketingmanager ervoor opgezegd. Dank-
zij connecties hebben ze samen een eigen war 
room kunnen regelen. De kleine werk ruimte, 
die nog geen 25 vierkante meter telt, dient ook 
als locatie voor ons interview. ‘We zijn een echte 
revolutionaire partij’, vertelt Kamel. ‘Veel van 
onze leden zijn gearresteerd en hebben in de 
cel gezeten. Ze zijn bijzonder gedreven om het 
regime te ontmantelen. Andere partijen zitten 
vol draaikonten. Ze waren eerst pro-, en pas na 
de revolutie anti-Moebarak.’

Hij ontkent dat alleen rijkeluiskinderen zich 
een plekje in de partij kunnen veroorloven: 
‘Iedereen doet wat hij kan. De mensen met geld 
kunnen zich inderdaad makkelijker fulltime 
inzetten. Maar veel mensen werken overdag en 
gaan ’s avonds voor ons aan de slag.’ Zelf leid-
de Kamel voor zijn politieke carrière een goed 

lopend architectenbureau. De dagelijkse gang 
van zaken heeft hij moeten overdragen aan zijn 
broer.

Tussen de bedrijven door moest er ook nog 
een partijprogramma geschreven worden. Bij 
die taak konden ze hun democratische idealen 
meteen in praktijk brengen. ‘Op onze eerste 
bijeenkomst hebben alle twaalfhonderd leden 
ideeën ingediend. Vervolgens hebben we werk-
groepen gevormd om die allemaal te ordenen. 
Daarna heeft een kleine groep ervaren politici 
alle informatie tot een compleet programma 
verwerkt, dat vervolgens weer ter goedkeuring 
aan de partijleden werd voorgelegd. Hoewel het 
nog maar een voorlopige versie is ben ik er zeer 
tevreden over.’ Dat programma werd vervolgens 
samengevat in een korte slogan die op al het 
promotiemateriaal verscheen: ‘De stem van elke 
Egyptenaar.’

nog maar weinig mensen weten op wie ze 
gaan stemmen. Vanwege de korte tijd voor 
campagne kampen partijen met een gebrek aan 
naamsbekendheid. ‘De meeste van hen’, zegt Ali 
Hassan, ‘zijn nog niet erg goed in het presente-
ren van een simpele boodschap die de man op 
straat aanspreekt. De enige die dat wel hebben 
zijn de islamitische partijen. Daar gaan dan 
waarschijnlijk ook de meeste stemmen naartoe.’
Van die partijen is de Moslimbroederschap ver-
reweg de sterkste. ‘Ze zijn goed georganiseerd, 
hebben veel geld en hebben een hecht netwerk 
door het hele land. Ze gebruiken religie in hun 
campagnes en dat spreekt de gewone burger 
aan. Dat is hun voornaamste voordeel op de 
seculiere partijen.’ Daarnaast runnen ze een 
twintigtal ziekenhuizen door het hele land, 
hebben ze hun eigen scholen en supermarkten 
en delen ze voedsel uit in achterstandswijken. 
Tijdens het Offerfeest begin november kregen 
maar liefst een miljoen mensen gratis vlees van 
ze. Een goede pr-stunt, zo vlak voor de verkie-
zingen.

Bassem Kamel: ‘Hun boodschap is simpel: 
als je op ons stemt, ga je naar het paradijs. Bij 
hen hoeven mensen niet na te denken over soci-
alisme en liberalisme. Door eten en drinken weg 
te geven kopen ze stemmen, maar structurele 
problemen lossen ze niet op.’ Toch laten volgens 
hem niet alle arme mensen zich omkopen. ‘In 
mijn wijk kom ik verschillende mensen tegen 
die hun eten dankbaar in ontvangst nemen, 
maar niet op ze stemmen.’

Volgens Ammar Ali Hassan moet de macht 
van de Moslimbroeders dan ook niet overschat 
worden. ‘De islamitische partijen zullen samen 
ongeveer dertig procent van de stemmen krij-
gen. Maar ze vormen geen eenheid. Sterker nog, 
ze liggen constant met elkaar in de clinch. Nog 
eens dertig procent gaat naar de overige partij-
en. De rest gaat naar de individuele kandidaten, 
die gekozen zullen worden op basis van stam- 
en familiebanden. Er komt dus niet één machts-
blok. Het wordt een bijeengeraapt zooitje.’

Dat neemt niet weg dat de Broederschap 
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bassem kamel van de egyptische sociaal-Democratische Partij tijdens een campagnebijeenkomst in de wijk 

sharabia, caïro, 4 november 

‘Hun boodschap is simpel: 
als je op ons stemt, 
ga je naar het paradijs’
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een dubieuze rol speelt, het afgelopen jaar. 
Solafa Ghanem: ‘Tijdens de demonstraties in 
januari lieten ze zich nauwelijks zien. Na de val 
van Moebarak kwamen ze helemaal niet meer 
opdagen. Ze roken macht.’ Aanvankelijk leek 
het erop dat ze met het leger onder één hoedje 
gingen spelen, maar de liefde bekoelde snel. 
Onlangs bepaalde het leger bij de voorberei-
ding van de nieuwe grondwet dat Egypte een 
seculier land moet blijven. 

Dit was een klap in het gezicht van de 
islamisten, die afgelopen vrijdag met tien-
duizenden tegelijk naar het Tahrirplein trokken 
om hun ongenoegen te tonen. In hun kielzog 
demonstreerden ook wat linkse en liberale fac-
ties mee tegen het leger. Maar toen de laatste 
groep slaags raakte met de politie, verklaar-
den de Moslimbroeders dat zij er niets mee te 
maken hadden en dat het belangrijk was dat de 
verkiezingen op tijd doorgaan – in hun belang, 
in elk geval. ‘Het zijn onderkruipers van het 
ergste soort,’ aldus Ghanem.    

Bassem Kamel: ‘Wij en andere partijen heb-
ben er alleen maar baat bij als de verkiezingen 
worden uitgesteld. We worden met de dag 
sterker.’ Inmiddels heeft hij zijn verkiezings-
activiteiten gereduceerd om zo veel mogelijk op 
het Tahrirplein aanwezig te kunnen zijn, net als 
begin dit jaar.

Intussen wordt er druk gespeculeerd over 
het al dan niet doorgaan van de verkiezingen. 
Ingewijden vreesden aanvankelijk dat het leger 
de boel op het laatste moment zou afblazen, 
maar nu lijkt het erop dat ze het koste wat het 
kost willen laten doorgaan.

Als het doorgaat verwacht Ali Hassan veel 
geweld: ‘Sinds 1995 zijn de Egyptische ver-
kiezingen altijd gepaard gegaan met onlusten 
en het politieke klimaat is licht ontvlambaar. 
Voor de vrienden van Moebarak is het de laat-
ste kans om de macht terug te pakken. Ze zul-
len alles proberen om terug te komen in het 
parlement. Ook de islamitische partijen zijn 
gefrustreerd, de scaf wil hun eigen mannetjes 
aan de macht hebben en de revolutionairen 
vrezen terecht dat er op grote schaal gesjoe-
meld gaat worden.’

Over de toekomst van de Egyptische 
Sociaal- Democratische Partij is Ali Hassan des-
ondanks positief: ‘De partij wordt gerund door 
geloofwaardige politieke zwaargewichten. Hun 
programma staat het dichtst bij de idealen van 
de revolutie, vooral voor wat betreft vrijheid, 
gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Ze heb-
ben aangetoond snel te kunnen groeien. Maar 
ze hebben geld nodig en moeten nog meer 
jonge mensen mobiliseren. Het is niet erg als 
ze nu weinig zetels krijgen. Als ze zo doorgaan 
kunnen ze een zeer belangrijke partij worden.’ 

Als de verkiezingen doorgaan gaat Solafa 
Ghanem in ieder geval op ze stemmen: ‘Het zijn 
integere mensen met goede ideëen.’ Al vraagt ze 
zich wel af wat je daarvoor koopt in Egypte: ‘In 
dit land lijk je alleen aan de macht te kunnen 
komen door bloed te vergieten.’ 

in de krant van de zuidoost-spaanse stad 
almeria, Diario de Almería, verscheen ruim 
een maand geleden een opmerkelijk arti-
kel van de hand van de nieuwe directeur 
van het plaatselijke onderzoeksinstituut. Het 
droeg een titel die in een krant uit noordwest-
europa ondenkbaar zou zijn: Orden nuevo, 
nieuwe orde. Het is niet zo dat de helderheid 
van de kop weerspiegeld werd in de tekst. 
Juist niet. Het artikel bestond uit vage woor-
den, onduidelijke suggesties, ongrijpbare ver-
langens en sprak van nieuwe waarden, gezin, 
organisch, lichaam, ziel en de noodzaak van 
een ‘recuperación de las auténticas y verda-
deras estructuras de la sociedad’, ‘een her-
stel van de authentieke en ware structuren 
van de samenleving’. niet verwonderlijk hier-
om dat het lokaal een bommetje betekende 
en bron was voor een zoveelste ruzie tussen 
de socialisten en de conservatieven oftewel 
tussen de leden van de tot op heden
regerende Psoe en die van 
de winnaar van de laatste 
verkiezingen, de Partido 
Popular. Deze partij had het 
in de afgelopen jaren op 
lokaal niveau al in verreweg 
de meeste spaanse steden 
en gemeenten voor het zeg-
gen gekregen en overal haar aanhangers 
neergezet. een daarvan was de schrijver 
van genoemd artikel. iets dergelijks is de 
afgelopen jaren in zo goed als heel spanje 
gebeurd en heeft welhaast onwerkbare ver-
houdingen tussen de nationale regering en 
de lokale overheden gecreëerd. De overwin-
ning van de PP in de afgelopen verkiezingen 
is alleen al daarom onvermijdelijk en zelfs 
gewenst. Het land wordt hierdoor wellicht 
weer bestuurbaar. toch is het de vraag of 
europa en spanje er verder blij mee moeten 
zijn. Want met de nieuwe bestuurbaarheid zal 
ook een nieuwe wind opsteken – al is het nog 
volstrekt onduidelijk welke. zal hij zijn als in 
dat artikel over een nieuwe orde?

zoals in zoveel landen, nederland als een 
van de uitzonderingen, wordt de politiek van 
spanje vanouds bepaald door een tweede-
ling. Las dos Españas, de twee spanjes. Het 
ene is het spanje dat zich beroept op relatief 
onveranderlijke waarden en pleit voor ‘het 
land van altijd’. Dit spanje blijft het liefst zo 
veel mogelijk achter de Pyreneeën en meent 
dan ook dat de eigen cultuur zich funda-
menteel onderscheidt van die van europa. 
Het is religieus, tegen abortus en andere 
moderniteiten, vóór stierenvechten. Het 
andere spanje is extraverter, voelt zich veel-

eer verbonden met europese waarden als 
humanisme en verlichting, zoekt de overkant 
van de Pyreneeën, gelooft in verandering 
en is, kortom, meer gericht op de toekomst 
dan op het verleden. als je spanjaarden met 
deze aloude theorie confronteert, beginnen 
ze steevast te lachen en stellen dat het veel 
gecompliceerder is. Daarin hebben ze gelijk.

met die tweedeling is natuurlijk lang niet 
alles gezegd: er is de kracht van de regio’s, 
de economische potentie van catalonië en 
baskenland, het administratieve overwicht 
van madrid, een generatiekloof en nog een 
lijst maar toch, van een afstand en met 
wat meer abstractie bekeken valt voor zo’n 
tweedeling heel wat te zeggen, zeker als er 
weer artikelen verschijnen als dat in de krant 
van almería. De nationale media, El Mundo 
en El País voorop, zijn met de verkondiging 
van dergelijke clichés om voor de hand 
liggende redenen voorzichtiger. en toch 
zou je ook deze kranten, met tal van kant-
tekeningen, gemakkelijk onder genoemde 
tweedeling kunnen rangschikken. El País is 
onmiskenbaar de krant van de moderniteit, 
de krant van de socialisten, de krant die 
furore maakte vanaf het moment dat spanje 
aansluiting zocht bij europa, afstand nam 

van het verleden, de krant 
ook met veel buitenlands 
nieuws en pleidooien voor 
moderne waarden als 
abortus, homohuwelijk en 
echtscheiding. opgericht 
kort na de dood van Fran-

co (1976) beleefde hij zijn grootste triomfen 
in de jaren dat Felipe gonzález het voor het 
zeggen had en spanje zich halsoverkop in 
de nieuwe wereld stortte.

El Mundo kwam dertien jaar later en 
werd groot in de reactie tegen Felipe en zijn 
vrienden die, vol van optimisme en nog voller 
van zichzelf, aan alle kanten fouten maak-
ten, corrupt bleken en als blinde paarden 
naar voren renden. Deze krant beleefde zijn 
grootste tijd in de jaren van José maría aznar, 
1996-2004, jaren dat de overheid de bolder-
kar enigszins probeerde te remmen. Het lukte 
nauwelijks. De helling was te steil, de snel-
heid van de vooruitgang te groot en toen de 
socia listen het na de aanslag op 11 maart 
2004 opnieuw voor het zeggen kregen, ging 
de rem er dan ook opnieuw af en snelde de 
kar nog sneller dan voorheen. The sky was 
the limit, het kon niet op.

Het kon wel op. erger nog: het is op, in 
spanje vermoedelijk nog meer dan in lan-
den waar de modernisering zich in rustiger 
tempo heeft voltrokken – italië bijvoorbeeld. 
De vraag is dan ook: wat nu? is het denkbaar 
dat de even vage als gevaarlijke richting 
zoals aangegeven in een obscuur artikel in 
een lokale krant leidend wordt? Welhaast 
elke spanjaard zal het ontkennen. ik ben er 
niet zo zeker van.

Media
Chris  van der Heijden
De twee Spanjes

Toch is het de vraag 
of Europa en Spanje 

er verder blij mee 
moeten zijn
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‘je moet er niet aan denken dat de Moslimbroe-
derschap de macht overneemt’, sprak premier 
Mark Rutte toen de lente-opstand in Egypte 
uitbrak: ‘Dan kan een machtsvacuüm ontstaan 
waarin Egypte niet de kant op gaat van Indone-
sië of Turkije, van een democratische staat met 
een grote islamitische bevolking, maar die van 
de Gaza-strook of Iran.’ Soortgelijke bedenkin-
gen vielen ook in andere westerse hoofdsteden 
te beluisteren. Barack Obama kreeg zelfs het 
verwijt dat hij de Arabische lente ‘verzuimde’ 
omdat hij de pro-westerse leiders Zine El Abi-
dine Ben Ali (Tunesië) en Hosni Moebarak 
(Egypte) te lang de hand boven het hoofd hield.

In Turkse regeringskringen dacht men het 
tegenovergestelde: als de ‘lentelanden’ allemaal 
de politieke islam omhelzen, kan Ankara hen 
wellicht verenigen in een soort gemenebest. 
Zo’n Turkse ‘welvaartssfeer’ zou min of meer 
samenvallen met de contouren van het vroegere 
Ottomaanse Rijk en worden geschraagd door 
de gemeenschappelijke godsdienst. Het leek 
te mooi om waar te zijn, maar premier Recep 
Tayyip Erdogan van de islamitische Partij voor 
Recht en Ontwikkeling (akp) aarzelde niet. Hij 
zette al zijn kaarten op de Arabische lente, ten 
koste van de moeizaam opgebouwde relaties 
met Iran, Syrië en Israël.

‘Turkije lijdt sinds een jaar aan een 
onwaarschijnlijke aanval van arabofilie, een 
ziekelijke ophemeling van alles wat Arabisch 
is’, zegt Ersin Kalaycioglu, politicoloog aan de 
Sabanci Universiteit, vanuit zijn kantoor in 
Istanbul. ‘Dat heeft niets met democratische 
verwachtingen te maken en alles met Turkse 
machtspolitiek. Die campagne is begonnen bij 
de orthodox-islamitische vleugel van Erdogans 
akp. Die vleugel heeft de partij in zijn greep en 
neemt de eigenlijke besluiten in dit land. Deze 
islamisten hemelen de Arabieren op omdat zij 
aan de oorsprong staan van het ware geloof 
en omdat ze nu de weg terug lijken te vinden 
naar dat ware geloof. En het establishment van 
Buitenlandse Zaken gaat daarin mee, bij gebrek 
aan beter. De Turkse buitenlandse politiek was 
jarenlang stuurloos. Men hoopt nu dat de oriën-
tatie op de Arabische wereld een nieuw ijkpunt 
zal worden. Het is een enorme gok, maar Erdo-
gan slaat alle bedenkingen in de wind.’

In september maakte de Turkse premier een 
soort triomftocht langs de Egyptische, Tune-

sische en Libische hoofdsteden. De Turkse pre-
mier kreeg in Caïro een heldenontvangst op het 
vliegveld en hij werd uitbundig bedankt omdat 
hij aan het begin van de Tahrir-opstand als 
eerste buitenlands staatshoofd de wankelende 
president Moebarak had opgeroepen om te 
vertrekken. Daarmee had hij zelfs de Moslim-
broederschap, die altijd zeer sceptisch stond 
tegenover de ‘verwesterde’ moslim Erdogan, 
voor zich ingenomen.

‘Op Erdogan moet al dat enthousiasme heb-
ben gewerkt als een warm bad’, zegt Hugh Pope, 
Turkije-kenner en in Istanbul werkzaam als 
onderzoeker voor de International Crisis Group, 
een gerespecteerde ngo. ‘Het probleem is dat 
hij erin ging geloven. Hij is ervan overtuigd 
dat Turkije een missie heeft in de gebieden van 
zijn voormalige rijk, een lotsbestemming bijna. 
Het is pure emotiepolitiek. Dat is doodzonde, 
want de Turkse buitenlandse politiek was tot 

voor kort juist rationeel en helemaal niet stuur-
loos. Ze dateerde uit de tijd dat Turkije nog een 
serieuze kanshebber was voor toetreding tot de 
EU. En ze was gebaseerd op het voorbeeld van 
de EU: gebruik je economische invloed om je 
buren aan je te binden en probeer conflicten op 
te lossen door middel van overleg, investeringen 
en geleidelijke democratisering. Dat gooit Erdo-
gan nu allemaal overboord.’

De Turken hadden zelfs een koosnaam voor 
hun quasi-neutralistische buitenlandbeleid: de 
‘geen-problemen-met-de-buren-politiek’. Nu de 
kans op een eigen Turkse invloedssfeer zich aan-
dient, riskeert Erdogan opeens keiharde aan-
varingen met Syrië en Iran. Twee jaar geleden 
waren Erdogan en buurman Bashar al-Assad 
nog ‘broeders’ die zelfs gemeenschappelijke 
kabinetsvergaderingen hielden. Nu de Syrische 
president in oorlog is met de helft van zijn eigen 
volk, keert Erdogan zich op hoge toon tegen 
hem. ‘Eenzelfde ongezonde “broederschap” 
hadden we met Iran’, zegt Kalaycioglu. ‘Totdat 
Teheran de eer van de Arabische lente voor zich 

opeiste. De Arabische lente is van Erdogan, 
vindt Erdogan. Dus slaan we nu door naar de 
andere kant.’

terwijl de Turken proberen de lentelanden aan 
zich te binden, vragen Ankara’s Navo-bondge-
noten en Europese gesprekspartners zich af of 
Turkije erin zal slagen die landen te verzoenen 
met de democratie. De echte vraag, aldus Ersin 
Kalaycioglu, is of Turkije dat laatste eigenlijk wel 
wil. Was Turkije niet de laatste Navo-lidstaat die 
Moammar Kadhafi liet vallen, enkel omdat de 
twee landen zulke goede handelscontacten had-
den? Kennelijk woog het belang van democratie 
in Libië niet zo zwaar als in Tunesië of Egypte. 
‘Het gaat Erdogan uiteindelijk om macht. En 
zelfs die dreigt hij te verspelen door zijn onbe-
zonnen arabisme.’

Het moet gezegd: Erdogan heeft de Ara-
bische bevolking meer te bieden dan diploma-
tieke solidariteit. Nu de Amerikanen en Euro-
peanen met een diepe recessie kampen, kan 
Turkije met zijn goedlopende economie zorgen 
voor broodnodige investeringen in de Arabische 
landen. En de Turkse premier zelf vervult een 
voorbeeldfunctie. Voor Egyptische islamisten is 
de akp het grote voorbeeld van een islamistische 
partij die langs democratische weg aan de macht 
komt. Sommige afsplitsingen van de Moslim-
broederschap zweren bij de strategie van de 
akp. Abdel Nomen Aboel Futouh, een geschor-
ste bestuurder van de Moslimbroeder schap die 
kandidaat staat bij de presidentsverkiezing van 
volgend jaar, noemt zich de ‘Egyptische Erdo-
gan’. Maar is dat een bewijs dat de echte Erdo-
gan veel  invloed heeft? ‘Meer dan die voorbeeld-
functie heeft hij niet’, zegt Hugh Pope. ‘De Ara-
bische volken willen hun eigen Erdogan, maar 
ze willen niet dat de Turkse Erdogan hun komt 
vertellen hoe het moet.’

Ook voor Arabische liberalen lijkt Turkije 
een voorbeeld, namelijk van een islamitisch 
land dat democratische waarden en individu-
ele vrijheid respecteert. Is dat dan wel terecht? 
‘Als je de feestelijke beelden even vergeet en 
kijkt naar wat Erdogan eigenlijk zei in Caïro 
en Tunis, dan zie je dat hij weinig woorden 
besteedde aan democratie en des te meer aan 
seculariteit’, zegt Kalaycioglu: ‘Hij stelde dat de 
islam geen splijtzwam mag worden, maar de 
harten van de mensen moet winnen door het 

Turkije ambieert een Tweede Ottomaanse Rijk

Arabisch roulette
Turkije tracht zijn invloed uit te breiden tot de Arabische lente-landen. Maar 
hoewel premier Erdogan er als een vriend wordt onthaald, zullen de broederlanden 
een Turks leiderschap nooit aanvaarden.  door lasse bral en aart brouwer

islamisten demonstreren voor 

een religieuze staat, caïro, 29 juli

‘Turkije bevindt zich nog 
altijd op een kruispunt van 
dictatuur en democratie’
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voortouw te nemen bij de modernisering van de 
samenleving. Zijn doel is dus niet in de eerste 
plaats de democratie veilig te stellen, maar de 
islam. Ik vrees dat dit het Turkse beleid in de 
komende jaren wordt. Als de nieuwe islami-
tische machthebbers in Egypte, Tunesië of Libië 
zich autoritair ontwikkelen, zal Ankara dat door 
de vingers zien. Vergeet niet dat Turkije zelf zich 
nog altijd op een kruispunt bevindt van dic-
tatuur en democratie. Er zitten hier meer dan 
zeventig journalisten in de gevangenis omdat ze 
als “terrorist” zijn gebrandmerkt. Erdogan heeft 
daar totaal geen probleem mee.’

Vooralsnog lijken de lentelanden het ‘Turkse 
voorbeeld’ te volgen. In Egypte gaat de Par-
tij voor Vrijheid en Rechtvaardigheid, de poli-
tieke vleugel van de Moslimbroeders, aan kop 
in de peilingen. In Tunesië haalde Ennahda, de 
islamitische partij van Rashid al-Gnannouchi, 
bij de verkiezingen een forse meerderheid en in 
Libië verkondigt de overgangsraad al voordat 
er goed en wel verkiezingen zijn geweest dat 
het land een ‘islamitische’ grondwet zal krijgen. 
Hun populariteit gaat gepaard met democra-
tische leuzen die meer dan een lippendienst aan 
de democratie lijken te zijn. De Moslimbroeders 
zijn niet meer de doctrinaire beweging van wel-
eer. Al-Ghannouchi heeft nooit tot het kamp van 
de geharnaste islamisten behoord en pleit voor 
een open, moderne islam die sociale rechtvaar-

digheid en vrouwenrechten hoog in het vaandel 
heeft. De Libische situatie is volop in beweging 
en in Syrië, Jemen of Bahrein is de uitkomst van 
de quasi-burgeroorlogen nog volstrekt ongewis.

Over de omgang van de potentiële islami-
tische machthebbers met democratie en men-
senrechten valt in dit stadium daarom weinig 
te zeggen. Maurits Berger, hoogleraar islam aan 
de Universiteit van Leiden, schetst de onduide-
lijkheden: ‘De uitkomst ligt ergens op een spec-
trum van het cda tot het Hitler- syndroom.’ Dat 
de islamitische partijen waarschijnlijk overal 
aan de macht komen, vindt hij niet verwon-
derlijk. ‘In de laatste dertig jaar zijn de lente-
gebieden geleidelijk geïslamiseerd. Na de isla-
mitische machtsgrepen in Iran en Pakistan eind 
jaren zeventig en de daarmee gepaard gaande 
islamiseringsgolf schrokken de Arabische dicta-
tors zich een ongeluk. Om het volk tevreden te 
houden werden moskeeën gebouwd en ging de 
president van Egypte voor het oog van de came-
ra’s op bedevaart naar Mekka. Langzaam kreeg 
de islam een grotere rol in de maatschappij. Het 
aantal hoofddoekjes in het straatbeeld nam toe. 
Dat was een eerste, stille revolutie van het volk.’

De tweede, luidruchtige revolutie van afge-
lopen jaar was gericht op democratie. Twee 
belangrijke wensen van moslims zijn daarmee 
vervuld. Uit een breed opgezet onderzoek van 
Gallup World Poll naar wat moslims willen 

(Who Speaks For Islam?, 2008) blijkt dat de 
eerste wens een grotere rol van de islam in de 
samenleving is en dat niet ver daarna het ver-
langen naar democratie komt. Richard van 
Leeuwen, arabist verbonden aan de Universiteit 
van Amsterdam, kwalificeert die rangorde ech-
ter: ‘Ze eisen hun vrijheid op, dat is heel mooi, 
maar economische motieven zijn bij de opstan-
den ook belangrijk geweest. Als de nieuwe lei-
ders een goed economisch toekomstperspectief 
bieden is er misschien al gauw niemand meer 
die om vrijheid roept.’

Dat die behoefte niettemin leeft, kan wor-
den opgemaakt uit de massale opkomst bij de 
verkiezingen in Tunesië, naast Egypte het voor-
naamste ‘lenteland’. Negentig procent van de 
bevolking trok naar de stembus. Grote winnaar 
was al-Ghannouchi, die jaren in ballingschap in 
Londen leefde en daar artikelen schreef tegen 
het westerse materialisme. Wat voor maat-
schappij staat hem voor ogen? ‘Al-Ghannouchi 
wil een samenleving met een moderne eco-
nomie, maar wel met hoofddoekjes’, zegt Van 
Leeuwen: ‘In dat opzicht benaderen hij en de 
meerderheid van de Tunesische kiezers nog het 
meest het voorbeeld van Turkije en Erdogan. 
Al-Ghannouchi heeft altijd gezegd dat de dicta-
tuur de ontwikkeling van de maatschappij – de 
natuurlijke manier om de moderniteit toe te 
laten – heeft onderbroken. Er heerste een soort 
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opgelegde, kunstmatige moderniteit.’ Dat hij die 
fout wil herstellen door de islam een voorname 
plek te geven binnen de maatschappij lijkt 
voor de Tunesische revolutionaire jeugd geen 
onoverkomelijk probleem te zijn. ‘Ze zijn mos-
lim en ze zijn meestal niet gekant tegen een rol 
van de islam in de maatschappij’, zegt Van Leeu-
wen.’ Ze willen geen sharia, maar wel fatsoens-
normen die ontleend worden aan de islam.’

Een groot deel van het volk wil het, de jeugd 
heeft er weinig problemen mee, maar veel vrou-
wen maken zich zorgen over hun onder Ben Ali 
verworven rechten. Ook atheïsten en anders-
gelovigen vrezen de toekomst. Kort voor de 
verkiezingen werd op een Tunesische tv-zender 
een film getoond waarin een vrouw een gesprek 
heeft met God, die ook in beeld komt, gete-
kend en wel. ‘Dat werd een enorme rel’, vertelt 
Maurits Berger. ‘Want dat mocht niet, vonden 
islamitische hardliners. En dat tegen de achter-
grond van een kiezerspubliek dat voor een deel 
heel islamitisch georiënteerd is.’ Al-Ghannou-
chi veroordeelde tot nog toe alle vormen van 
geweldpleging door zijn aanhangers, maar niet 
hun fanatisme en ook niet hun soms vergaande 
eisen. Als machthebbers beetje bij beetje toe-
geven aan zulke druk is de kans groot dat de 
maatschappij islamiseert, ook al is het regime 
zelf niet radicaal. Berger vervolgt: ‘In het ergste 
geval krijg je een soort censuur van de straat 
die bepaalt hoe je je gaat kleden, wat je wel of 
niet kunt drinken, wat je kunt zeggen. Men was 
altijd bang voor islamisering van bovenaf, dit is 
een islamisering van onderaf.’ 

radicaal islamitische bewegingen maken 
gebruik van de instabiele situatie door span-
ningen te verscherpen. Deze hardliners zijn 
voornamelijk radicale salafisten, aldus Van 
Leeuwen: ‘Ze zijn een kleine groep binnen het 
salafisme, een omvangrijke stroming in de Ara-
bische wereld. “Salafist” betekent letterlijk dat je 
voor je geloof kijkt naar de voorvaderen als een 
soort model. De eerste salafi waren moderne 
denkers. Zulke “moderne” salafi bestaan nog 
steeds, ze zijn heel gelovig en staan ook voor 
democratie. Het is een groep met prominente 
“leden” zoals Al Qaradawi, die als ideoloog ook 
grote invloed heeft op de Moslimbroederschap.’ 
Een tweede, veel grotere groep bestaat uit salafi 
die geloven dat je precies zoals de profeet moet 
leven. ‘Die lopen in jurken en sandalen en dra-
gen pluisbaarden, allemaal dingen waarvan ze 
aannemen dat de profeet ze ook deed. Die leven 
in hun eigen stolpje. Ze zijn vaak niet geïnteres-
seerd in politiek.’

Een derde groep zijn de radicale salafi die 
de islam wel politiek vorm willen geven, vaak 
gewapenderhand, aldus Van Leeuwen: ‘Er 
wordt gezegd dat de agressie tegen de kopten 
van zulke groepen afkomstig is, dat ze dit soort 
conflicten creëren om de spanningen te ver-
groten. Deze kleine groepen provoceren echt, 
steken kerken in brand.’ Ook het Tunesische 
filmincident is vermoedelijk door radicale salafi 

in gang gezet. Toch moet ook de rol van de grote 
groep geweldloze salafi niet onderschat worden, 
zegt arabist Roel Meijer van Clingendael: ‘De 
meerderheid houdt zich weliswaar niet bezig 
met politiek – de islamitische waarden zouden 
door politieke compromissen maar vertroebeld 
worden – maar toch is in Egypte sinds de val van 
Moebarak een verschuiving aan de gang. Op 
een dag hadden de salafi een bijeenkomst op het 
Tahrirplein en toen kwamen er tienduizenden 
mensen. Een plein vol baarden, dat was schrik-
ken. Kennelijk zijn ze toch goed georganiseerd.’
De organisatiestructuur van de salafi is nameli-
jk een schimmenparadijs. Dat neemt niet weg 
dat ze zich tamelijk hiërarchisch gedragen door 
een paar prominente islamitische geleerden te 
volgen. Meijer: ‘Waar iedereen bang voor is, is 
dat de salafi en de Moslimbroeders het op een 
akkoord gooien en een meerderheid in het par-
lement krijgen. Salafi zijn in veel gevallen tegen 
het christendom. Ze hebben geen concept van 
burgerschap en burgerrechten en gaan hele-
maal uit van islamitisch recht.’ Het is de vraag 

of zo’n samenwerking ooit tot stand komt. ‘De 
salafi zijn geen fans van de Broederschap’, zegt 
Meijer: ‘Die heeft geen ideologie, heeft weinig 
ideeën over wat de juiste religieuze doctrine is, 
terwijl salafi menen dat ze de waarheid in pacht 
hebben.’ Daar komt bij dat de Broederschap al 
lang geen eenheid meer is. De beweging ver-
jongt zich niet en de politieke partij die eruit 
voortkwam is al even star. Een aantal jongere 
mensen – overigens nog steeds vijftigplussers – 
is uit het bestuur gestapt om een liberale koers 
te varen.

Veel kans maakt die liberale koers echter 
niet, zegt Amr Bassiouny, blogger en Tahrir-
revolutionair van het eerste uur. Volgens hem 
is de revolutie verraden en maakt het niet uit 
of het leger dan wel de Moslimbroederschap in 
Egypte de dienst gaat uitmaken. ‘In juli ben ik 
gestopt als activist. Toen begreep ik dat we bela-
zerd waren en dat het leger koste wat het kost 
de macht in handen wilde houden. De opstand 
werd geleid door mensen uit de middenklasse, 
maar de ongeletterde grote massa volgt blinde-
lings het leger. Of de islamisten, dat wil zeggen 
de Broederschap, de salafi en andere meer of 
minder radicale groeperingen. Die weten hoe 
ze de massa moeten mobiliseren. Als die massa 
tenminste niet te druk bezig is met de strijd voor 
zijn dagelijks brood. Mochten de Moslimbroe-
ders aan de macht komen, dan zullen ze cosme-
tische maatregelen nemen zoals het sluiten van 
bars, maar de corruptie en het machtsmisbruik 
zullen als vanouds doorgaan. We waren beter 
af onder Moebarak. Toen konden we tenminste 

op het strand een drankje drinken of met een 
vriendin over straat lopen. Er komt een brain-
drain in Egypte die het land berooid zal ach-
terlaten. Het wordt hier een “democratie” van 
armen en analfabeten.’

de turkse invloed op al deze ontwikkelingen 
is verwaarloosbaar. Erdogan vergist zich als 
hij denkt de Moslimbroederschap te kunnen 
beïnvloeden, zegt politicoloog Ersin Kalaycio-
glu: ‘Daarvoor zijn ze als Egyptenaren veel te 
trots. En Egypte is niet het enige lenteland waar 
Turkije zich in de nesten werkt. In plaats van 
geen problemen hebben we straks alleen nog 
maar problemen met de buren.’ Hij is het meest 
verontrust over Syrië, waar de toestand tegelijk 
het onoverzichtelijkst en het explosiefst is. Het 
is onbekend of de Syrische religieuze leiders, 
die na de frontale aanval van Assad senior op 
de Syrische Moslimbroeders in 1984 in balling-
schap gingen, radicaal of juist pragmatisch zijn 
geworden. Mocht Assad junior ten val komen, 
dan is de grote vraag wat er gaat gebeuren met 
de christenen in Syrië en vooral met de alevi-
tische minderheid die nu de elite vormt maar 
die door soennitische bril wordt gezien als een 
ketterse sekte. Omdat het in Libanon en Irak 
ontbreekt aan een sterk gezag kan zowel Turkije 
als Israël ongewild in een Syrisch vacuüm wor-
den gezogen.

Volgens de voormalige sociaal-democrati-
sche minister van Buitenlandse Zaken Murat 
Karayalcin verkeert Ankara veel te veel in Otto-
maanse sferen, zo zei hij tegen Trouw: ‘De akp-
voormannen gedragen zich onder invloed van 
de economische groei als de nieuwe bazen van 
de regio. Ze bezigen constant dreigende taal 
jegens Syrië. Turkije zou zich niet in een derge-
lijk moeras moeten storten.’ Kalaycioglu is het 
met hem eens: ‘Helaas wordt door de Syrische 
islamisten voortdurend aan Erdogan getrok-
ken.’ Deze week melden de Turkse kranten – 
niet voor het eerst – dat de leider van de Syri-
sche Moslimbroederschap, Mohammed Riad 
Shakfa, Ankara openlijk smeekt om militair te 
interveniëren in de bloedige Syrische burger-
oorlog: ‘Wij Syriërs zien liever een ingrijpen van 
Turkije dan van het Westen om de burgerbevol-
king te beschermen.’

Het is een rampzalige ontwikkeling, beaamt 
Hugh Pope: ‘De EU-landen hopen dat Turkije 
een democratische stimulans zal geven aan de 
Arabische lente, maar ze zien niet dat Turkije 
zich juist van hen afkeert.’ Volgens Ersin Kalay-
cioglu kan Ankara straks ook nog fluiten naar 
zijn voorbeeldfunctie: ‘De Moslimbroeders ver-
wachten van Turkije een 
zetje in de rug, maar er 
is geen sprake van dat ze 
ooit een Turks leidersc-
hap zullen aanvaarden. 
Als het erop aankomt 
geven ze even weinig om democratie als om 
Erdogan. De kans is groot dat Turkije geïsoleerd 
en verbitterd achterblijft.’

‘Er komt een braindrain in 
Egypte die het land berooid 
zal achterlaten’

zie www.groene.nl 
voor dossier 
arabische revolutie
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mariusz rent achter zijn kinderen aan de 
school in. De laatste auto’s met Nederlandse en 
Poolse nummerborden rijden zoekend naar een 
parkeerplek rond. ‘Dzień dobry’, roept Mariusz 
zwaaiend als hij langs de ouders op het hoge 
bordes van de school in de Piet Mondriaan-
straat in Slotervaart snelt. Dan staat hij hijgend 
binnen, hoge kinderstemmen schallen door de 
hal. Mariusz kijkt om zich heen, hij zoekt zijn 
vijfjarige tweeling. Robin en Nicole zitten onder 
de tafel in hun klas, ze hebben beide een rood 
T-shirt aan, erop in witte letters Polska. Ze gie-
chelen. Dan gaat de deur dicht. Zijn negen jaar 
oude dochter Martyna zit al in de klas aan een 
tafel, serieus kijkt ze in haar schrift, twee lange 
vlechten vallen langs haar schouders. Ze begin-

nen met catechisatie. ‘Lees voor’, roept de juf 
tegen een meisje. ‘Dobrze. De volgende.’

Het is zaterdagmiddag drie uur. Het is altijd 
haasten om ze alledrie op tijd op de Poolse 
school te krijgen. Terwijl de kinderen in de klas 
zitten, maakt Mariusz Terebieniec (41) nog een 
praatje met de andere Poolse ouders. Sommigen 
komen helemaal vanuit Noordwijkerhout of 
Den Helder naar Amsterdam. Het is belangrijk 
dat hun kinderen iets leren van de Poolse taal 
en cultuur, vinden ze. Dat is hun achtergrond. 
De meeste ouders wachten twee uur tot de 
school is afgelopen. ‘Gezellig, beetje kletsen met 
de andere Polen hier’, lacht een kleine, gezette 
vrouw met bontkraag uit Hillegom. ‘Terug naar 
Polen? Wie weet. Een keer. Maar nu is er geen 
werk, de salarissen zijn laag.’ Mariusz rent terug 
naar zijn auto. Hij woont vlakbij, in Diemen, en 
heeft nog veel te doen.

‘Iedereen is verrast door de hoeveelheid 
Polen die naar Nederland is gekomen’, begint 
Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie aan 
de Erasmus Universiteit. ‘Het planbureau, de 

Polen zijn de snelst groeiende migrantengroep

‘Wat een raar volk, 
die Nederlanders’

tussen de middag bij alicja terebieniec. 

Haar kinderen zitten op de lagere school aan de 

overkant van de straat en komen elke middag thuis 

eten. ‘Hier op de drempel begint Polen’

Iedere dag registreren 
zo’n zeventig Polen zich 
in Nederland. Sommigen 
blijven hooguit een paar 
jaar, anderen doen hun 
uiterste best te integreren. 
‘De basis van alles is: de taal 
leren en hard werken.’  

door irene van der linde 
beeld nicole segers
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deskundigen, de Europese Unie, de politiek: 
niemand heeft dit verwacht.’ Naast Nederland 
zijn vooral ook Engeland, Ierland en de Scan-
dinavische landen populair. ‘Er ontstaan in het 
Europa met de open grenzen nieuwe emigratie-
paden van migranten die blijven, doormigre-
ren, heen en weer gaan of terugkeren.’ 

De Polen zijn op dit moment de snelst groei-
ende migrantengroep in Nederland. Afgelopen 
kwartaal registreerden zich volgens de laatste 
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (cbs) meer dan zesduizend Polen. Dat zijn 
er bijna zeventig per dag. In werkelijkheid zijn 
het er meer, want registratie in de gemeente-
lijke basisadministratie (gba) is niet verplicht. 
In 2003, een jaar voordat Polen zich aansloot 
bij de Europese Unie, nam het aantal immi-
granten toe. Vanaf 2007 kunnen Polen zich 
vrij vestigen en werken in Nederland en is de 
groei verder gestegen. De emigratiecijfers stij-
gen mee: van de in de gba ingeschreven Polen 
die sinds 2000 naar Nederland zijn gekomen, is 
inmiddels zestig procent weer vertrokken. Het 
totaal aantal Polen in Nederland is moeilijk te 
bepalen, schattingen lopen uiteen van 144.000 
tot 200.000.

‘De migratie van Polen is totaal onderschat’, 
concludeerde ook een Kamercommissie onder 
leiding van Ger Koopmans (cda) afgelopen sep-
tember. De commissie signaleerde veel exces-
sen, met name in de seizoensarbeid. Migran-
ten worden onderbetaald door werkgevers en 
uitgebuit door huisjesmelkers. Dat is erg voor 
de migranten en leidt bovendien tot overlast. 

‘Er moet snel iets gebeuren’, stelde het rapport, 
want deze situatie is blijvend. ‘Er is een struc-
turele in- en uitstroom van arbeidsmigranten.’

In zijn werkkamer met uitzicht over Rotter-
dam haalt Engbersen zijn nieuwste onderzoek 
Arbeidsmigratie in vieren: Bulgaren en Roeme-
nen vergeleken met Polen uit de kast. Afgelopen 
vrijdag is het aan de Tweede Kamer gepresen-
teerd. Het verschil tussen de Polen enerzijds en 
Bulgaren en Roemenen anderzijds blijkt niet 
groot. Roemenen en Bulgaren hebben welis-
waar een tewerkstellingsvergunning nodig voor 
de Nederlandse arbeidsmarkt, ze komen toch 
en gaan werken in de informele economie. De 
hoogleraar heeft vier categorieën ontdekt bin-
nen de Midden- en Oost-Europese immigran-
ten: de seizoensmigranten, de transnationale 
migranten – vaak hoogopgeleiden die drie tot 
vijf jaar komen werken –, vestigingsmigran-
ten en footloose-migranten. ‘Mijn stelling is 
dat Nederland de komende decennia gecon-
fronteerd zal worden met deze vier groepen 
migranten uit Europa. De groepen zullen zich 

uitkristalliseren, maar geen enkele zal domi-
nant worden.’

De footloose-migranten vormen de grootste 
en meest diffuse groep, zo’n veertig procent. Ze 
zijn nog maar kort hier, zijn jong, zonder part-
ner, laagopgeleid en hebben weinig wortels in 
Nederland, maar ook in hun land van herkomst. 
Ze zijn zoekende, werken her en der. Een groot 
deel van hen weet nog niet hoe lang ze hier blij-
ven. Ook de dak- en thuislozen vallen onder 
deze categorie. ‘Maar’, benadrukt Engbersen, 
‘er is absoluut geen sprake van een tsunami aan 
Poolse daklozen. In de vier grote steden zijn in 
totaal maar enkele tientallen Midden- en Oost-
Europeanen die gebruikmaken van de daklo-
zenopvang.’

De Poolse seizoensarbeiders vormen zo’n 
kwart van het totaal. Ze worden vaak door 
Nederlandse uitzendbureaus in Polen gewor-
ven. Nederland is koploper met deze vorm van 
rekrutering. Ze werken in het Westland, delen 
van Limburg en andere agrarische gebieden, 
verblijven in zogenoemde Polen-hotels – werk 
en huisvesting all inclusive – spreken geen 
Nederlands, komen en gaan weer terug. Eng-
bersen: ‘Zij sturen het meeste geld naar hun 
land van herkomst: gemiddeld 5400 euro per 
jaar. Vaak hebben ze in Polen een gezin, of part-
ner. Ze blijven een tot vijf jaar hier en pende-
len in die periode op en neer tussen Polen en 
Nederland.’

Een kwart van alle Poolse immigranten is 
van plan om zich voor onbepaalde tijd hier te 
vestigen. Ze zijn volgens Engbersen vaak hoog-

opgeleid, al langere tijd in Nederland en komen 
om te blijven, of blijven omdat ze er nu eenmaal 
zijn. ‘Deze vestigers hebben van de vier catego-
rieën de sterkste binding met Nederland en de 
minste met Polen.’ 

‘houden jullie wel van sushi?’ vraagt Alicja 
Terebieniec (41) als ze een volle schaal op de 
salontafel zet. Ze heeft de Japanse rolletjes van 
plakkerige rijst, zeewier en zalm zelf gemaakt. 
Alicja is klein en rank, ze draagt een kort spij-
kerrokje met een maillot eronder, zwarte laar-
zen tot aan haar knie, haar donkerblonde haar 
in kort bebobkapsel. ‘Ik ben er dol op’, glimlacht 
ze. ‘We zijn helemaal geïntegreerd.’ 

Alicja en Mariusz waren begin jaren negen-
tig een van de eerste Poolse arbeidsmigranten 
die naar Nederland kwamen. ‘We zijn nu allebei 
zzp’ers, zelfstandigen zonder pensioen’, lacht 
Mariusz. Hij zit op de rode skaileren bank in 
de woonkamer. Hij heeft vrolijke ogen, zijn 
rode T-shirt verbergt zijn iets gezette buik, een 
gouden kettinkje met een kruis eraan bungelt 

om zijn nek. Mariusz volgde in Polen een bouw-
kundige opleiding, maar er was geen werk. 
‘Mijn broer belde, die zat al in Nederland en zei: 
“Kom, hier is werk en een plek om te slapen.” Ik 
wilde op eigen benen staan, daarom kwam ik.’ 
In 1991 begon Mariusz, toen begin twintig, als 
illegaal te werken in de haven van IJmuiden: vis 
laden en lossen. Soms werkte hij in Harderwijk, 
in de haring, of in Scheveningen. 

Een jaar later kwam ook Alicja. Ze kenden 
elkaar al uit hun woonplaats in het oosten van 
Polen. ‘Toen Mariusz vroeg of ik mee wilde naar 
Nederland, zei ik direct: Yes! Ik was helemaal 
in de wolken.’ Haar moeder heeft haar altijd vrij 
gelaten. ‘Ze zei: “Ga jij maar de wereld ontdek-
ken.”’ Ze hoefde als kind ook niet zo hard te wer-
ken als vriendinnetjes, niet elke dag de koeien 
te melken. Ze hielp wel bij de grote oogst, aard-
appelen rooien. Dat was altijd feest. Met alle 
neven en nichtjes het land op. ‘Mijn ouders von-
den het belangrijk dat ik leerde. Dat ik andere 
dingen zag in het leven.’ 

Toen Alicja twee weken in Nederland was, 
werd Mariusz opgepakt als illegaal en terug-
gestuurd naar Polen. ‘Ik zat hier helemaal 
alleen’, vertelt Alicia. ‘Ik sprak de taal niet, 
kende niemand. Ik wist niet wat ik moest doen.’ 
Toen Mariusz weer in Nederland was, kregen ze 
ruzie. Er was geen werk, geen geld, ze konden 
net een brood kopen. Mariusz wilde definitief 
terug naar Polen. Zij niet, zij wilde doorzetten. 
Ze besloten dat Mariusz als schilder in de bouw 
ging werken. Zij vond werk als au pair. En ze 
nam een beslissing: ‘Ik moet Nederlands leren 
en goed integreren.’

Alicja en Mariusz vallen onder de vestigers, 
maar voorheen waren ze eerder footloose-
migranten. Ze wilden alleen wat geld verdienen 
hier. Ze waren al begonnen met het bouwen van 
een villa in hun eigen dorp. Het huis in aanbouw 
staat er nog, half af. Misschien gaan ze later nog 
terug. Als ze oud zijn. Nu helpen ze hun ouders 
met wat geld. ‘Mijn moeder’, zegt Alicja, ‘krijgt 
tweehonderd euro per maand pensioen. Ze 
heeft gelukkig een eigen huis.’ Mariusz: ‘Mijn 
moeder moet die tweehonderd euro aan huur 
betalen. In Polen verwachten ze dat we rijk zijn.’ 

Jaren leefden ze zoals ze het noemen ‘een half 
leven’ in Nederland. Ze waren illegaal, hadden 
geen werkvergunning, konden zich niet ver-
zekeren, ook niets huren. Ze woonden op een 
kamer in IJmuiden, in een flatje in de Bijlmer, 
in onderhuur van een Surinamer, in weer een 
ander flatje. Zeven keer zijn ze verhuisd. Negen 
jaar hebben ze gewacht met kinderen krijgen. 

Op 1 mei 2004, toen Polen officieel lid 
werd van de Europese Unie, waren Mariusz 
en Alicja van de ene op de andere dag legaal. 
Ze vroegen direct een vergunning aan voor een 
eigen bedrijf. Na acht maanden was het zo ver: 
Mariusz was eigenaar van Myla Klussenbedrijf, 
gespecialiseerd in binnen- en buitenschilder-
werk. Mariusz, trots: ‘In 2005 stuurde ik mijn 
eerste factuur.’ Alicja was in Polen opgeleid 
tot kapster, ze volgde hier nog twee jaar de 

‘Mijn broer belde, die zat al in Nederland en zei: 
“Kom, hier is werk en een plek om te slapen.” Ik wilde 
op eigen benen staan, daarom kwam ik’
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avondopleiding aan de Nederlandse Kappers-
akademie. Sinds 2006 heeft ook zij haar eigen 
bedrijf: Alicja Haarstyliste – het staat cursief 
geschreven op de spiegel in haar kapsalon op 
zolder. Haar eigen salon, aan huis; dat is handi-
ger met de kinderen.

Nu konden ze ook deze eengezinswoning 
in Diemen huren. In een keurige nieuwbouw-
wijk, tegenover de lagere school waar alle drie 
de kinderen op zitten. Alicja lacht en wijst op 
een bruin wandmeubel van eikenhout. ‘Dat 
hebben we meegenomen uit onze flat in Ech-
tenstein.’ De grote Sony-flatscreentelevisie in 
het midden is nieuw. Aan de achtergevel hangt 
een schotel om ook Poolse televisie te kunnen 
kijken. ‘Hier op de drempel begint Polen’, ver-
klaart Alicja. ‘Hier praten we Pools, samen en 
met de kinderen. Martyna is verliefd op Poolse 
dingen.’ Niet veel in hun woonkamer verwijst 
naar Polen, een kalender aan de muur van de 
Polska Misja Katholicka, een houten kruis aan 
de muur boven de eettafel, een doosje met Pool-
se chocolaatjes op het aanrecht. Misschien ver-
raadt de enorme stapel tomaten in de keuken 
nog wel het meest hun achtergrond. Alicja heeft 
in de buurt een tuinhuisje gehuurd, ze miste 
het buitenleven en kweekt nu in haar moestuin 
tomaten, aardappelen, komkommers, rode bie-
ten, wortels, sperziebonen, snijbonen en alle 
soorten kolen. ‘Het is mijn Poolse bloed, en dat 
van mijn moeder. Ik ben ermee opgegroeid.’ 

In het begin vonden ze het moeilijk hier, om 
te begrijpen hoe mensen met elkaar omgingen. 
‘Dat iedereen een afspraak wilde maken, dat 
alles met een agenda ging’, lacht Alicja. ‘Wat een 
raar volk, dachten wij. Bij ons rijd je gewoon 
langs, iedereen is gastvrij, je komt binnen zon-
der te bellen. Nu zou ik het niet meer anders 
willen. Heerlijk dat niemand plotseling voor je 
deur staat.’

Alicja biedt nog een sushi aan. ‘Wij zijn ver-
anderd, Polen is veranderd. Ik wil nooit meer 
terug. Als we nu naar ons stadje teruggaan, rei-
zen we terug in de tijd. Het is veel vrijer hier. De 
buren vragen niet steeds om suiker, er is geen 
sociale controle. Ik heb een eigen inkomen. In 
Polen werken mensen voor driehonderd euro 
per maand. Ze moeten echt vechten.’

Mariusz lacht: ‘In Polen zijn wel de mooiste 
vrouwen.’

Alicja: ‘Dat is wel waar. De vrouwen zijn 
mooi verzorgd. Maar ik pas beter hier, wil me 
nooit zo druk maken over mijn nagels en zo.’

Mariusz: ‘En Poolse mannen zijn heel 
jaloers.’

Alicja: ‘Poolse vrouwen ook. Hoe jullie in 
Nederland met exen omgaan, dat kennen ze 
niet. Ik vind het mooi, dat moeten ze nog leren 
in Polen.’

De Polen spelen met economische patronen, 
constateert Godfried Engbersen. ‘We moeten 
ons denken over migratie veranderen. We zijn 
sterk bepaald door de gastarbeiders en denken 
dat iedereen blijft. Wat nu gebeurt, is eerder 
absolute mobiliteit: dé droom van liberale poli-

tici.’ De integratie regelt zich in belangrijke mate 
zelf. Mensen zoals Alicja en Mariusz worden als 
vanzelf geïncorporeerd in Nederland. Anderen 
blijven er meer buiten staan en vertrekken weer. 
Het past volgens de migratiehoogleraar bij deze 
tijd: behalve dat Polen vrij zijn zich te vestigen 
en te werken, kunnen ze ook makkelijk contact 
houden met het thuisland. ‘Dat maakt de optie 
van terugkeer veel realistischer dan vroeger. 
Ze reizen heen en weer, verliezen minder hun 
familie en vrienden.’

Zo ontstaan er meer complexe patronen van 
migratie binnen Europa. ‘Vloeibare migratie’, 

noemt hij het. De Polen komen hier, maar Polen 
zelf voert weer Oekraïners in. Het gevolg: men-
sen die teruggaan brengen geld mee, maar ook 
ideeën. Op die manier is de migratie niet alleen 
economisch van groot belang, maar betekent 
het ook veel voor de modernisering van een 
aantal landen. De arbeidsmigratie van voor de 
Eerste Wereldoorlog keert zo terug in Europa, 
maar dan over langere afstanden en met nieu-
we bestemmingslanden. Engbersen: ‘Europa is 
hier nog onvoldoende op toegerust. Hoe regel je 
dit? Hoe doe je het met sociale zekerheid? Tot 
nu toe gaat het vaak probleemloos en vanzelf. 

boven: alicja en mariusz terebieniec met de tweeling tijdens de kindermis in de Pauluskerk in osdorp. sinds  

1 oktober 2011 is de Poolse katholieke missie in amsterdam een parochie geworden;

onder:  Pastoor krzysztof obiedzinski gaat elke zaterdag de Poolse kindermis voor. 

Het meisje met de vlechten is martyna 
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Niettemin zijn er ook serieuze problemen van 
slechte huisvesting, uitbuiting en eenzaamheid. 
De meeste Polen voegen zich echter makkelijk 
in het Nederlandse landschap.’ 

de film begint. Het wordt stil in het kleine 
zaaltje van Dom Polski, Het Nederlands Pools 
Huis aan de Keizersgracht in Amsterdam. Elke 
tweede vrijdagavond van de maand komt de 
filmclub – gerund door Poolse jongeren – hier 
bijeen. Het Nederlands Pools Huis is een cul-
tureel centrum en, aldus de website, ‘de eerste 
organisatie in Nederland die een actieve en 
initiërende rol speelt bij de inburgering van 
Polen in Nederland’. Het organiseert Poolse en 
Nederlandse lessen, fototentoonstellingen, er is 
een spreekuur van de vakbond, van een speciale 
jurist, een Poolse bibliotheek en een filmclub. 
Vanavond is het rustig, er zitten zo’n 25 mensen. 
De zwart-witfilm Kanal uit 1957 – over de laat-
ste dagen van de opstand in 1944 tegen de nazi’s 
in Warschau – speelt zich af in het rioolsysteem 
onder de stad, waar de laatste verzetsstrijders 
in wanhoop hun toevlucht zoeken en ‘als ratten’ 
worden opgejaagd door de Duitsers. Als de film 
afloopt is het een paar minuten stil in het kleine 
zaaltje.

‘Wat een heftige film’, verzucht Zbyszek 
Zielinski, een verlegen, kalende jongen van 
in de twintig, in het Engels. Hij is nog maar 
twee jaar hier en durft niet zo goed Nederlands 
te praten. Hij studeerde toerisme in Polen, 
werkte in verschillende bedrijven, maar wilde 
weg. Dacht aan Spanje, Engeland, Noorwegen, 
Frankrijk. Ooit was hij op vakantie geweest in 
Nederland, hij vond het leuk hier. Hij ging 
meubels in elkaar zetten bij Ikea. Na een jaar 
ging hij werken in een hotel in Osdorp, hij wil-
de tijd hebben om te studeren. Hij vindt het af 
en toe wel eenzaam, maar zijn vrienden hier 
zeggen dat het beter wordt, dat hij ook Neder-
landse vrienden zal krijgen. Terug wil hij nog 
niet.

De vrienden van de filmclub vallen in de 
vierde en meest nieuwe categorie van Eng-
bersen, de transnationale migranten, een 
soort expat-migranten. Ze zien heel Europa 
als mogelijke bestemming. Agnieszka Mar-
cinkowska, een lange vrouw met halflang, 
pikzwart haar, net dertig, studeerde etnologie 
en culturele antropologie in Polen en vond het 
saai om in Polen te blijven. Ze is drie jaar hier 
en het bevalt haar goed. Ze voelt zich beter in 
Nederland. Het is meer open, vindt ze. ‘Men-
sen in West-Europa zijn anders dan in het oos-
ten. En er wonen Nederlanders, Surinamers, 
Oekraïners, Marokkanen, Turken, dat is inte-
ressant.’

Ze klapt de stoelen in en zet ze tegen de 
muur van het zaaltje. Agnieszka wil hier blij-
ven, maar Emilia Borowik en Daniel Malecki, 
ook eind twintigers, wonen hier nu een paar 
jaar en willen volgend jaar naar Oslo verhuizen. 
Hij mist de bergen, vindt Nederland te plat. In 
Noorwegen zijn ze op vakantie geweest. ‘We 

hebben gehoord dat daar een minder hechte 
Poolse gemeenschap is dan hier’, vertelt Emi-
lia. ‘Dus het zal wel anders zijn. We zien wel 
waar we uitkomen. Misschien gewoon weer in 
Polen.’ Als ze klaar zijn met het opruimen van 
de filmzaal gaan de vier vrienden naar huis; ze 
zijn moe, hebben de hele week hard gewerkt.

‘zij zijn de echte Europeanen’, begint Iwona 
Smoktunowicz. ‘Ze reizen, werken, kijken waar 
ze het goed hebben.’ Ze is psychiater en voorzit-
ter van de Stichting Nederlands Pools Huis en 
van de Stichting ggz Keizersgracht. Drie jaar 
geleden heeft ze beide instellingen mede opge-
richt. Het Pools Huis beschouwt de psychiater 
als vorm van preventie: ‘Je moet je verbonden 
voelen met je land van herkomst. Pas dan kun je 
echt integreren. En hoe beter geïntegreerd, hoe 
minder psychische problemen.’ 

Iwona Smoktunowicz, een kleine, kordate 
vrouw van in de zestig met kort blond haar, 
zit in een stoel in een behandelkamer van het 
nieuwe centrum. De vraag naar psychiaters en 

psychologen die Pools spreken is zo groot dat ze 
afgelopen week zijn verhuisd naar een groter 
onderkomen. Ze somt op: ‘Er werken hier drie 
psychiaters, twee gz-psychologen, twee erva-
ren psychologen, een neuropsycholoog, twee 
net afgestudeerde psychologen, een stagiaire, 
ook Pools, twee psychosynthese-therapeuten, 
een vatenchirurg, twee beeldend therapeuten, 
een drama-stagiaire, een lichaamsgerichte 
therapeut. Vrijwel iedereen spreekt Pools, en 
natuurlijk Nederlands. We hebben filialen in 
Eindhoven, Deventer, Utrecht en Zoetermeer. 
Onze therapeuten komen soms van ver, maar 
de patiënten ook. Op dit moment zijn er 380, 
in de afgelopen drie jaar hebben we in totaal 
al ruim duizend patiënten gehad. We werken 
ook in de avonduren en op zaterdag. Want veel 
mensen zijn bang om vrij te nemen. Er zijn vaak 
problemen met werkgevers. Vooral in de laag-
betaalde banen.’

De nood is hoog. Veel patiënten die bij deze 
‘Poolse’ ggz aankloppen, hebben depressieve 
klachten, een burn-out. ‘Mensen werken veel 
te hard, denken dat dat moet, willen overuren 
maken, voor geld, of durven geen nee te zeggen. 
Dat leidt tot depressie.’ Anderen kampen met 
relatieproblemen, de een wil terug, de ander 
niet. Een terugkerend probleem, merkt de psy-
chiater, is dat een deel van de jonge generatie 
nergens thuis is: ze hebben in Polen alles opge-
geven, maar kunnen hier niet wortelen. ‘Ze heb-
ben een stap gezet en zijn hier niet gelukkig.’

Smoktunowicz weet uit eigen ervaring hoe 
moeilijk het kan zijn. Ze kwam in 1981 naar 

Nederland, was eind dertig en had een Neder-
landse kinderneuroloog ontmoet. Ze vond het 
cultuurverschil moeilijk, voelde zich niet thuis. 
‘Ik had echt een integratieprobleem. Ik reali-
seerde me dat toen niet. Daardoor is ook mijn 
relatie uitgegaan. Pas veel later ging ik Neder-
land begrijpen. Toen ik zag dat er na 2005 zo 
veel Polen kwamen, dacht ik: ik moet iets doen 
voor hen. Ik wil een brug slaan. Ik ken Neder-
land en ik ken Polen, ik weet waar ze mee wor-
stelen, hoe ik ze kan helpen.’

Migreren is een pijnlijk proces. Als je hier 
net bent, heb je nergens moeite mee. ‘Daarna 
komt het, dan wordt het moeilijk. Je moet met 
 Nederlanders omgaan. Dan word je niet zo 
gefrustreerd. Je moet de taal leren, dat is het 
eerste, en anders naar Nederland kijken, je niet 
afsluiten. Onbekend is onbemind. Dat wordt 
versterkt als je blijft klagen.’ In 2008 orga-
niseerde het Pools Huis de eerste integratie-
cursus: Nederland kun je liefhebben, gebaseerd 
op het bekende Pools liedje Warschau kun je 
liefhebben.

om vijf uur staan Alicja en Mariusz weer 
op het bordes van de school in Slotervaart. 
Ze gaan met de kinderen naar de Pauluskerk, 
iets verderop in Osdorp. Ze rijden hard, ze 
zijn laat. Martyna is misdienaar. De school 
is onderdeel van de Poolse katholieke missie, 
die sinds oktober dit jaar officieel parochie is 
geworden. De kerk groeit hard, vijfhonderd 
gezinnen vallen eronder. Elke zondag doet 
pastoor Krzysztof Obiedzinski vier missen: in 
Hoorn, Almere, Aalsmeer en Amsterdam. Het 
is belangrijk, vindt de jonge pastoor, dat men-
sen naar een Poolse dienst kunnen. Het gaat 
om de taal, de traditie, de liturgie. Hij is lid van 
de Pools katholieke orde voor Poolse emigran-
ten, en speciaal voor dit werk in het buitenland 
opgeleid.

Mariusz rent met de misdienaarkleding in 
zijn armen de straat over, Martyna erachteraan. 
De Pauluskerk zit al vol, bijna alle banken zijn 
bezet, overal jonge ouders met kinderen. Hier 
geen leegloop en vergrijzing. Snel trekt Martyna 
haar zwarte toog over haar kleren, daarna de 
witte superplie. De andere misdienaren staan 
al klaar in hun lange gewaden. Pastoor Obied-
zinski, met een groene soutane, begint te lopen 
tussen de kerkbanken door naar het altaar. 
Iedereen staat op. Het orgel speelt. 

Na de mis drommen bevriende kerkgangers 
om Alicja en Mariusz heen, ze hebben advies 
nodig. ‘Dat is heel vaak zo’, lacht Alicja. ‘Wij zijn 
het hele traject doorgegaan. We weten hoe je 
het moet aanpakken. De basis van alles is: de 
taal leren en hard werken.’

‘Je moet de taal leren, dat is het eerste, en anders 
naar Nederland kijken, je niet afsluiten. Onbekend is 
 onbemind. Dat wordt versterkt als je blijft klagen’
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vanuit een data room op de luchthaven werkten dit 
jaar vijftien adviseurs maandenlang aan de oplossing 
van een conflict tussen Schiphol en klm. ‘De afspraak 
was: de luchthaven kon niet naar onze cijfers kij-
ken en andersom’, zegt Peter Hartman, president- 
directeur van klm. ‘Want anders krijg je een heleboel 
ellende. Maar die consultants konden in hun gehei-
me data room overal bij.’ 

Het onderzoek diende volgens algemeen directeur 
van Schiphol Jos Nijhuis vooral als relatietherapie 
voor de twee partijen. Wel een verschrikkelijk dure 
therapie, geven beide ceo’s toe. Over de precieze 
prijs willen ze geen uitspraken doen, wel is zeker 
dat het in de miljoenen loopt. Om de onafhankelijk-
heid te waarborgen was de voorwaarde dat ieder zijn 
eigen ‘huisconsultant’ kon inhuren. Schiphol vroeg 
 McKinsey & Company, klm wilde de Boston Consul-
ting Group (bcg). De twee concurrerende topadvies-
bureaus vormden vervolgens één onderzoeksteam, 
een uniek gegeven. Voor het onderzoek vroegen de 
adviseurs van de twee bureaus hun opdrachtgevers 
– en tientallen andere luchtvaartmaatschappijen – 
om informatie, ook gevoelige informatie. Alle geïn-
terviewden, meer dan tachtig, moesten een geheim-
houdingscontract tekenen. Er zat dus heel wat ver-
trouwelijke informatie in de data room.

Grote internationale spelers als Schiphol en 
klm die al hun gevoelige informatie inleveren om 
voor miljoenen een conflict op te lossen, dat klinkt 
als een bijzondere situatie. Maar het inhuren van 
adviesbureaus is voor veel bedrijven en overheids-
instanties bij belangrijke beslissingen de normaalste 
zaak van de wereld. De consultants van bureaus als 
bcg en McKinsey zitten aan tafel in talloze raden 

van bestuur; ze zijn erbij als wordt besloten tot een 
overname, een fusie, reorganisatie of het ontslag 
van de ceo. De informatie die ze verzamelen bij hun 
opdrachten slaan ze op in databases, die tussen alle 
vestigingen van het bureau wereldwijd gedeeld wor-
den. Dit vormt de basis voor de adviezen van het 
bureau – en daarmee voor zijn inkomsten.

Maar wat gebeurt er eigenlijk met al deze infor-
matie? Wie controleert de adviseur? Deze vragen 
deden ons ertoe besluiten onze pijlen te richten op 
topadviesbureau McKinsey & Company. De negen-
duizend consultants van dit prestigieuze bureau 
adviseren wereldwijd de top van het grote inter-
nationale bedrijfsleven en de overheden van talloze 
landen. Lange tijd gold McKinsey als de onbetwiste 
nummer één van de adviesbureaus, inmiddels is er 
behoorlijk wat concurrentie gekomen. Toch staan net 
afgestudeerden nog steeds in de rij voor een plek bij 
 McKinsey. Het internationale bureau staat bekend 
om de strenge selectieprocedure: alleen de besten 
zijn goed genoeg. In hun marketing leggen zij con-
sequent de nadruk op hun superieure adviseurs en 
de waarde van vertrouwelijkheid. Hun boodschap 
is daarbij altijd: met uw bedrijfsgeheimen bent u bij 
ons aan het goede adres.

Volgens de (ex-)betrokkenen die we spraken staat 
of valt het hele systeem van informatie-uitwisseling 
met zelfdiscipline. De consultants weten zelf tot 
waar ze kunnen gaan, die grenzen moeten ze zichzelf 
opleggen. Maar is dat genoeg? Met dit soort vragen 
hielden we ons de afgelopen maanden bezig.

Vanzelfsprekend benaderden we voor ons onder-
zoek de firma McKinsey & Company in Amsterdam. 
Na lang wachten volgde een kort telefoongesprek 

McKinsey zelf doorgelicht

Handelaar in 
bedrijfsgevoelige 
informatie
McKinsey & Company presenteert zich als de nummer 
één van de adviesbureaus. Briljante adviseurs, ijzersterke 
adviezen, ultiem betrouwbaar. Hoe gaat het bedrijf te werk, 
hoe gaat het om met gevoelige informatie? Over Chinese muren, 
alumninetwerken, loyaliteit en de bloostest. 

door reinier bijman, marianne lamers, 
roos menkhorst en tamar de waal

The meeting table 
of the Board of 
Directors of ING Group
The Table of Power 2
Amsterdam, Netherlands, 
4 June 2010, C-print, edition of 10
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xxxxx 

Voor haar project ‘The Table of Power’ 
fotografeerde Jacqueline Hassink (1966) 
de vergadertafels van de veertig grootste 
multinationals in Europa. De foto’s tonen het 
hart van de ondernemingen, de plekken waar 

verreikende beslissingen worden genomen. In de 
vergaderruimten staat vaak kostbaar meubilair, 
een immense tafel, imposante stoelen, op de grond 
ligt tapijt. Ze zijn vastgelegd op een moment dat ze 
niet in gebruik zijn, maar in alles stralen ze macht 
uit.

In februari 1996 verscheen het boek The Table 
of Power. Voorjaar 2009 kreeg Hassink het idee om 
een vervolg te maken. Ze was nieuwsgierig naar 

de veranderingen in het economisch landschap 
als gevolg van de financiële crisis. Vanwege hun 
prominente rol in de crisis wilde Hassink ook 
banken en financiële instellingen in ‘The Table 
of Power 2’ opnemen. Elf weigerden, 29 stemden 
ten slotte in. Op die toestemming moest ze lang 
wachten, soms wel een jaar.

Hassinks onderzoek naar de tafels van de 
macht staat los van het verhaal over McKinsey.

The meeting table 
of the Board of 
Directors of ING Group
The Table of Power 2
Amsterdam, Netherlands, 
4 June 2010, C-print, edition of 10

Jacqueline Hassink, 
Tables of Power 
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met Wiebe Draijer, de managing director van 
de Benelux. Hij wilde niet meewerken: ‘Dit 
is een gesprek over een gesprek dat niet heeft 
plaatsgevonden’, zo besloot hij.

Gehaaide mannen
Terug in de directiekamer van klm. President-
directeur Peter Hartman vertelt over de rumoe-
rige tijd van het conflict. ‘Er was een complete 
vertrouwenscrisis, let’s face it!’

Die crisis begon in de zomer van 2010 op 
het moment dat Schiphol bekendmaakte dat 
het per april van dit jaar de overstap tarieven 
wilde verhogen. Tegelijk wilde Schiphol de 
opstaptarieven verlagen, dit om goedkope 
vliegmaatschappijen als easyJet meer kansen te 
geven. Volgens Hartman impliceerde Schiphol 
daarmee dat een vlucht naar Malaga, waar al 
verschillende maatschappijen op vliegen, even 
belangrijk is voor de Nederlandse economie als 
een vlucht naar een stad in China: ‘Hoe kun je 
dat volhouden? De BV Nederland zou in gevaar 
komen als we geen vluchten meer aanbieden 
die vooral interessant zijn voor mensen uit het 
bedrijfsleven, die alleen moeten overstappen 
op Schiphol.’ Volgens de directeur van Schiphol 
waren de zorgen van klm sterk overtrokken. 

ceo Jos Nijhuis: ‘We beseften dat het verhogen 
van de overstaptarieven en het verlagen van 
de opstaptarieven ingrijpende plannen waren, 
maar we konden ze rationeel onderbouwen. We 
geloofden erin.’

Tijdens het jaarlijkse Schiphol-diner in het 
Okura-hotel deed Hartman zijn bezwaren uit-
voerig uit de doeken. De spanningen liepen 
hoog op. Dat was het moment dat ook andere 
partijen zich zorgen begonnen te maken. Hart-
man: ‘De gemeente schrok zich natuurlijk een 
hoedje. Onze samenwerking is heel belangrijk 
voor Amsterdam.’ Nijhuis zag net als Hartman 
de ernst van de situatie in: ‘klm is als groot-
ste klant van Schiphol verantwoordelijk voor 
zeventig procent van de inkomsten. Als je daar-
mee ruzie gaat maken, weet je: je moet er weer 
uit zien te komen.’ Onder grote druk startte in 
november 2010 daarom het onderzoek van de 
adviesbureaus bcg en McKinsey & Company. 
Zij moesten uitzoeken of de gevolgen van de 
plannen van Schiphol werkelijk zo desastreus 
zouden zijn als klm deed voorkomen. Na vijf 
maanden was de uitkomst dat de overstaptarie-
ven niet verhoogd zouden worden, ze werden 
zelfs met een paar cent verlaagd. Uiteindelijk 
waren er te veel tegenwerpingen van klm, geeft 

de Schiphol-directeur toe: ‘We moesten er voor-
al voor zorgen dat we weer on speaking terms 
kwamen.’

Het is duidelijk dat het inschakelen van de 
adviesbureaus bij het conflict meerdere doelen 
diende. ‘Een externe partij is altijd goed om de 
emotie uit een conflict te blazen’, vertelt Hart-
man. Maar dat was niet het enige. Nijhuis: 
‘Het slimme was dat beide partijen bedrijfs-
gevoelige informatie konden overhandigen aan 
de consultants in die black box, zonder dat de 
tegenpartij het kon inzien. Via de consultants 
kon deze informatie zo toch een rol spelen bij 
het oplossen van het conflict.’ Maar het voor-
naamste doel was natuurlijk om het huwelijk 
tussen Schiphol en klm te redden. Zo merken 
beide ceo’s laconiek op dat de conclusies die 
voortkwamen uit het maandenlange onderzoek 
van de peperdure adviesbureaus bij hen al voor 
tachtig tot negentig procent bekend waren. Nij-
huis: ‘Maar de relatie is nu weer goed, dus ik 
ben ervan overtuigd dat we de kosten aan de 
consultants er al meermalen uit hebben.’

‘Toch was het vooral echt een rotperiode’, 
zegt Hartman: ‘Je bent verschrikkelijk veel tijd 
kwijt die je het liefst anders zou besteden.’ Die 
tijd zat ’m vooral in het op de vingers tikken 
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van de Schiphol-consultants van McKinsey & 
Company: ‘We hebben ontzettend veel energie 
moeten steken in het nuanceren van de beel-
den en feiten waar McKinsey mee kwam.’ Dat 
nuanceren gebeurde tijdens de wekelijkse ver-
gaderingen. Hartman: ‘Die McKinsey-jongens 
wekten de indruk dat ze ons wel even kwamen 
uitleggen hoe het zat. Hoepel dan alsjeblieft op. 
Als je jezelf die arrogantie aanmeet, ben je hier 
aan het verkeerde adres.’

Superieure breinen
Twee concurrerende consultancyteams die 
elkaar de tent uit vechten voor dezelfde 
opdracht is niet iets wat vaak voorkomt. Maar 
het beeld van de McKinsey-consultant die met 
veel bravoure de hoogste baas komt vertellen 
hoe het zit, is er wel een dat in de literatuur en 
de gesprekken met betrokkenen iedere keer 
naar voren komt. Zo zei oud-McKinseyaan en 
topzakenman Jan Michiel Hessels in een inter-
view: ‘Ik schrijf en denk nog steeds zoals ik toen 
geleerd heb. De business school en McKinsey 
gaven je een gezonde dot zelfvertrouwen mee. Je 
moet het met een beetje poeha doen, dat brach-
ten ze je wel bij.’

Of zoals Marvin Bower – de man die 
 McKinsey groot maakte – in zijn boek Perspec-
tive on McKinsey (1979) stelt: ‘We need superi-
or people with superior minds.’ Bower was van 
1950 tot 1967 managing director van  McKinsey 
en bleef tot zijn dood in 2003 aan de firma 
verbonden. Nog steeds krijgen alle nieuwe 
McKinsey anen de door hem geschreven ‘bijbel’ 
in handen gedrukt. In het boek wordt bena-
drukt dat het verboden is het te overhandigen 
aan niet-McKinsey-personeel. Toch wisten wij 
het boek via Amazon vrij gemakkelijk te pak-
ken te krijgen – weliswaar voor maar liefst 130 
pond; geheimzinnigheid is kennelijk lucratief.

De geschiedenis van het bureau en zijn uit-
gangspunten worden in het boek stap voor stap 
uiteengezet. Bescheidenheid is de founding 
father van de consultancy daarbij vreemd: ‘We 
are dedicated to a difficult task, but one that the 
world needs to have done and that we find exci-
ting to carry out’, zo schrijft hij.

Om zijn ‘superieure breinen’ te vinden heeft 
de firma McKinsey recruiters. In Amerika richt 
het strategiebureau zich daarbij vooral op busi-
ness schools zoals die van Harvard, en in Europa 
is de mba van de Franse business school Insead 
een bekende spotlocatie. Op de campus van 
deze scholen lopen McKinseyanen rond om de 
studenten uit te nodigen voor gesprekken, ini-
tiatieven en diners. De net afgestudeerden sol-
liciteren allemaal bij McKinsey, maar ook bij de 
concurrenten Boston Consulting Group, Booz 
& Company en Bain & Company. In Nederland 
werkt de rekrutering iets anders. Hier worden 
toptalenten vooral op de universiteiten gescout, 
dit gebeurt vaak al in het tweede of derde jaar 
van de studie.

De Nederlandse tak van het bureau orga-
niseert bijvoorbeeld eens per maand in haar 

Amsterdamse kantoor aan de Amstel een Meet 
McKinsey Lunch, een kennismaking met het 
bedrijf, als opstapje naar een mogelijke sollici-
tatie. Belangstellenden moeten eerst hun cv’s 
en cijferlijsten van zowel middelbare school 
als universiteit naar het adviesbureau opstu-
ren. Maar waar wordt precies op gelet bij het 
selectieproces? Volgens de bijbel van Bower 
moet een succesvolle consultant over bepaalde 
‘basiseigenschappen’ beschikken: hij moet een 
gebalanceerd persoon zijn, met een aantrek-
kelijk uiterlijk, een sterke persoonlijkheid en 
een superieur intellect. Oud-politicus Wouter 
Bos, nu partner bij adviesbureau kpmg, voldeed 
toen hij solliciteerde bij de firma niet aan dit 
plaatje. Hij zegt hierover: ‘Ik werd afgewezen 
omdat men zich afvroeg of ik wel bij de cultuur 
paste, en of men met mij wel over de vloer van 
een directie kon komen.’ Als ondersteunend 
argument noemde de firma het ontbreken van 
een pak bij de toekomstige politicus: ‘Het meest 
hilarisch is nog dat ik zelf in de veronderstelling 
was dat ik wel een pak droeg. Ik droeg toch echt 
een combinatie van een jasje en een dasje.’

Uiterlijk speelt een rol, zeker, maar waar het 
vooral om draait is het analytisch vermogen. 
Zo zegt oud-McKinseyaan Bart Noordam, nu 
hoofd van de faculteit bètawetenschappen aan 
de Universiteit van Amsterdam: ‘Ik had geen 
economische achtergrond, maar dat maakte 
niet uit. Ze keken vooral: hoe snel kun je leren? 
Ik leerde door de case studies tijdens de pro-
cedure en vooral in de periode daarna op een 
andere manier naar de maatschappij te kijken.’

Eenmaal aangenomen bij de firma start de 
‘McKinsey-inburgering’: de mensen zijn de 
‘core asset’, zoals een oud-McKinseyaan het 
noemt, van het bedrijf. Het gaat om het human 
capital, ook een term die vaak terugkomt. De 
firma laat dan ook niet na om bij de net aange-

nomen consultants te benadrukken hoe bijzon-
der het is dat ze werkzaam zijn voor the firm. 
Zo kreeg Michael Blok, nu consultant bij een 
ander bedrijf, nadat hij werd aangenomen in 
1996 twee nachten in het pretpark Disneyland 
cadeau: ‘Je mocht met je partner in een prach-
tige suite slapen. Ze hadden zelfs een avond het 
hele park afgehuurd.’ Tegenwoordig, zo valt op 
te maken uit de verhalen, gaat het er minder 
uitbundig aan toe en moet men het doen met 
chique diners en workshops in het buitenland.

Vlak voor de consultant aan zijn eerste 
opdracht begint start het introductieprogram-
ma. Dit duurt twee weken en vindt bijvoorbeeld 
plaats in New York, Parijs of Londen. Tijdens 
deze cursus leren de kersverse consultants eerst 
over de waarden (values) van McKinsey. Het 
zijn de spelregels waar een consultant zich aan 
moet houden om een professional te zijn. Voor-
beelden van zo’n waarde zijn: ga integer om 
met vertrouwelijke informatie, en: bewaar een 
onafhankelijk perspectief. Bower trekt in zijn 
boek Perspective een directe lijn naar religie. 
‘De waarden van McKinsey dienen als richtlij-
nen van het geweten van de individu’, stelt hij. 
En net als bij religies moeten met behulp van 
sacrale boeken, preken en gebeden de waarden 
van ‘het geloof ’ eindeloos worden herhaald, 
dit om te voorkomen dat ze er uiteindelijk niet 
meer toe doen.

De McKinsey-alumni vertellen ons dat de 
waarden inderdaad nog vaak worden bespro-
ken om erosie te voorkomen, bijvoorbeeld tij-
dens de jaarlijkse Values Day. Ex-consultant 
Mark Vernooij: ‘Door ze steeds te bespreken, ga 
je ze écht belangrijk vinden. Net zoals dat je het 
belangrijk vindt wat je eet en dat je liefhebt.’

De strategie van de ‘McKinsey-kerk’ om 
fraude te voorkomen is de individuele zelf-
controle van de consultants. Deze zou automa-
tisch voortvloeien uit de waarden die het bedrijf 
zijn werknemers voorhoudt: zo kan worden 
voorkomen dat consultants uit eigen belang 
handelen of hun mond voorbij praten.

Tijdens de introductie komen daarnaast 
vooral de fijne kneepjes van het consultancy-
vak voorbij. De nieuwe consultants leren over 
de hypothesegedreven werkwijze, het opstellen 
van powerpointpresentaties en het gebruiken 
ven Excel, de argumentatiepiramide van Barba-
ra Minto en het interviewen van cliënten. Oud-
McKinseyaan Jan Karel Mak, nu directeur van 
het ingenieursadviesbureau Deerns: ‘Je wordt 
vanaf dag één gedrild in een bepaalde manier 
van doen en van communiceren: hoe je proble-
men aanpakt, wat je wel en niet doet. Iedereen 
kent daardoor dezelfde spelregels, afkortingen 
en hetzelfde jargon.’ Vernooij: ‘Ik heb letterlijk 
meegemaakt dat ik een team room in Hong-
kong binnenstapte met twee teamgenoten en 
drie partners, en het gewoon was alsof ik het 
kantoor in Amsterdam binnenkwam! Iedereen 
gebruikt dezelfde lingo en tools.’

In recordtempo ontwikkelen de jonge advi-
seurs een sterk gevoel van broederschap. Dit 

‘Door de McKinsey-
waarden steeds te 
bespreken, ga je 
ze écht belangrijk 
 vinden. Net zoals je het 
belangrijk vindt wat je 
eet en dat je liefhebt’

De masterclass onderzoeksjournalistiek 
van De Groene Amsterdammer heeft, onder 
begeleiding van Marcel Metze, de afgelopen 
vier maanden onderzoek gedaan naar advies-
bureau McKinsey. Tientallen interviews met 
betrokkenen, een uitgebreide netwerkanalyse, 
wob-verzoeken en achtergrondmateriaal 
zijn verwerkt in het verhaal. De kosten van 
het onderzoek bedroegen vijftienduizend 
euro, waarvan 2500 euro afkomstig van het 
Stimuleringsfonds voor de Pers.
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komt ook door de ontzettend hoge werkdruk. 
Werkweken van zestig, zeventig uur zijn eer-
der regel dan uitzondering. Zo vertelt een oud-
werknemer die anoniem wil blijven: ‘De band 
zou ik omschrijven als familie. Ergens is dat 
noodgedwongen: als je om half elf ’s avonds pas 
klaar bent en je wilt nog even squashen, dan is 
er behalve je collega niemand meer te vinden. 
Je vriendjes van Philips zitten dan al gewoon 
thuis op de bank. Het is een aparte wereld en 
die ontstaat vanzelf.’

De kans is groot dat er bij de jonge consultants 
al snel een vorm van groepsdenken ontstaat als 
zij voor de ‘leeuwen’ worden gegooid in de board 
room van een grote bank, bij een skitrip of tij-
dens een workshop leadership bij de piramides 
van Gizeh. Groepsdenken (groupthink) is een 
psychologisch fenomeen bij gesloten groepen 
die voor lange tijd geïsoleerd samenwerken en 
onder hoge druk kwalitatief hoogstaande beslis-
singen moeten nemen. Het gevolg is dat er zo 
sterk wordt aangestuurd op het nemen van een 
unanieme beslissing dat er geen ruimte meer is 
voor afwijkende geluiden. Dit doet de kwaliteit 
van de beslissingen afnemen.

De verbondenheid die in een korte periode 
ontstaat tussen de consultants van McKinsey 

blijft ook na het vertrek bestaan. Grenzen ver-
vagen, en ‘vriendschap en business zijn niet 
meer te onderscheiden’. Tijdens de gesprekken 
die we voerden met oud-McKinseyanen viel 
op dat de ex-werknemers vrijwel allemaal een 
sterk gevoel van loyaliteit koesteren naar hun 
oud-werkgever. De meerderheid sprak – hoewel 
sommigen al ruim tien jaar weg zijn bij de firma 
– nog steeds over ‘wij’. En kritische noten of 
kanttekeningen bij de werkwijze van hun oud-
werkgever waren hun vreemd; verder dan ‘een 
hoge werkdruk’ kwamen de oud- McKinseyanen 
niet. Heel soms werd een ‘gebrek aan diversiteit’ 
genoemd als een van de zwakke plekken.

Het was dan ook zelfs niet makkelijk om 
oud-McKinseyanen te bewegen mee te wer-
ken aan ons onderzoek: van de ruim honderd 
die we benaderden stemde slechts een kwart 
in met het voeren van een gesprek (vaak off the 
record). De afwijzingen bestonden meestal uit 
geen reactie of één zin. In sommige gevallen 
volgde een reden. Zo schrijft een van de oud- 
McKinseyanen: ‘De belangrijkste reden dat ik 
niet wil meewerken is dat ik McKinsey enorm 
waardeer als (voormalig) werkgever. In de zes 
jaar dat ik er werkte heb ik niets dan openheid 
ervaren. (…) Ik denk ook niet dat je info zult 

krijgen van andere ex-medewerkers. Ik ver-
moed dat zij uit loyaliteit hun licht niet zullen 
laten schijnen op hoe bijvoorbeeld het alumni-
netwerk functioneert.’

McKinseyaan voor het leven
‘Met de tsunami in 2005 ging er naar iedereen 
uit het netwerk een e-mail met de boodschap: 
“The Family is OK; er is geen consultant of ex-
consultant van ons in de problemen”’, zegt oud-
McKinseyaan Bart Noordam. Ook als de oud-
McKinseyanen al jaren weg zijn bij de firma 
blijft de band bestaan. Noordam: ‘Als ik ze nu 
opbel – en dat doe ik nog regelmatig – ben ik 
gewoon lid van de familie, dat gaat nooit over. 
Voor een bedrijf zijn deze omgangsvormen 
heel apart, het is haast tegen het geloof aan.’ 
Een andere oud-McKinseyaan, die anoniem 
wil blijven, verwoordt het zo: ‘Als iemand van 
McKinsey of een oud-McKinseyaan mij opbelt 
weet ik meteen: wij denken op dezelfde manier. 
Het voelt echt of je een broer of zus aan de tele-
foon hebt.’ Weer een ander zegt: ‘Als ik hoor dat 
iemand bij McKinsey heeft gewerkt is het niet 
dat het ijs breekt; er is gewoon geen ijs.’

Ex-McKinsey-consultant Jaap Maljers, nu 
investeerder in de zorg, ziet zijn periode bij 
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McKinsey als een belangrijke tijd voor de vor-
ming van zijn netwerk. Maljers: ‘Nog steeds heb 
ik veel vriendjes uit mijn McKinsey-tijd. Vorige 
winter heb ik nog een maand door Nepal gelo-
pen met Alexander van Wassenaer en Albert 
Roëll (twee prominente oud-McKinseyanen – 
red.). Om maar even aan te geven dat het niet 
zomaar iets is.’ Maljers noemt McKinsey een 
‘kweek vijver’ van mensen waar hij zich prettig 
bij voelt: ‘Het zijn bijna allemaal intelligente, 
ambitieuze mensen die ergens voor staan.’ De 
ondernemer zit in zijn tuin in Amsterdam-
Zuid. In zijn buurt wonen nog een paar andere 
McKinseyanen, ook woont er een aantal con-
sultants van de Boston Consulting Group: ‘Men 
zoekt elkaar blijkbaar toch op’, lacht Maljers.

Vanaf het moment dat een McKinseyaan 
besluit weg te gaan, of gedwongen is te vertrek-
ken (volgens het up or out-principe), treedt het 
strak georganiseerde alumninetwerk in wer-
king. De periode van het vertrek wordt vrijwel 
door iedereen omschreven als ‘prettig’. Door de 
firma wordt voldoende tijd en ruimte gegeven 
om een nieuwe baan te vinden, en vaak vindt 
de toekomstige ex-werknemer zijn nieuwe baan 
via het netwerk van McKinsey.

Het inhuren van McKinsey & Company door 
oud-McKinseyanen is iets wat vanzelfsprekend 
gebeurt, vertellen de ex-werknemers. Oud-
McKinseyaan Suzanna Broer vond haar baan bij 
een opdrachtgever van McKinsey: ‘Ik werkte als 
consultant bij Danone vanwege de plannen om 
Numico over te nemen. De ceo vroeg vervolgens 
of ik voor hem wilde werken. Dat heb ik gedaan. 
Eigenlijk mag je niet overstappen naar de klant, 
dat staat in je contract. Maar McKinsey heeft 
me niks in de weg gelegd toen ik wilde overstap-
pen naar Danone. Dat is ook begrijpelijk: ieder-
een die bij McKinsey heeft gewerkt is zo loyaal 
dat de eerstvolgende keer dat je een consultant 
nodig hebt je meteen McKinsey vraagt.’

McKinsey leent soms ook werknemers uit 
aan klanten, zodat ze ervaring kunnen opdoen 
met het werken binnen een onderneming. 
Schiphol-ceo Nijhuis vertelt: ‘Na een jaar keren 
ze als Schiphol-expert terug naar McKinsey. 
Het is een win-win-situatie.’ Ook bij Schiphol 
resulteert de samenwerking soms in een echte 
overstap. Nijhuis: ‘Zo is het hoofd van onze 
strategieafdeling een oud-McKinseyaan.’

Andersom gebeurt het ook: McKinsey & 
Company belt even snel een oud-McKinseyaan 
met een dringende vraag of met een opdracht. 
Ex-consultant en natuurkundige Bart Noor-
dam vertelt hierover: ‘Ik spreek zeker iedere 
drie maanden nog met iemand van McKinsey.’

Zijn die gesprekken tussen McKinsey- 
werknemers en oud-McKinseyanen vriend-
schappelijk of puur zakelijk?

Noordam: ‘Dat is bijna niet meer te onder-
scheiden. Net als ik zijn de mensen van 
 McKinsey gebiologeerd door wat ze doen. Maar 
ik kan natuurlijk niet met ze praten over wat 
ze precies nu voor opdracht doen, daar zijn 
bepaalde codes voor en daar vraag ik dan ook 

niet naar. Ze bellen mij bijvoorbeeld wel eens 
met een vraag voor een bedrijf in het zuiden van 
het land. Dat is het enige wat ik dan hoor, ik ga 
niet zitten vissen of dat nu asml, Philips of océ 
is. Ze zeggen dan: “Het researchlab heeft dit en 
dit gedaan. Hun valt op dat zus en zo. Kan dit?” 
Je hebt gewoon meteen een leuk gesprek. Maar 
of dat nou privé of zakelijk is?’

Ordinair bezuinigen
‘Er is maar één doelstelling en dat is: hoe kun-
nen we nog meer geld uit deze tent trekken’, 
schreeuwt fnv-onderhandelaar Aad in ’t Veld 
onder luid gejoel. In donkergroene overalls 
luisteren zeker vijfhonderd medewerkers van 
staalbedrijf Tata Steel (de voormalige Konink-
lijke Hoogovens) naar zijn woorden. Op een 
metershoog wit scherm staat de tekst ‘IJmui-
den 2012 / McKinsey’ geprojecteerd. De fnv-
onderhandelaar vertelt de volle zaal over de 
stand van zaken van het project Beter Werken, 
een project waarvoor McKinsey onderzocht hoe 
de staalproducent beter en efficiënter kan gaan 
werken. In ’t Veld: ‘Dit is gewoon een ordinaire 
bezuinigingsoperatie onder het mom van “beter 
werken”. Nu ontkennen ze nog, maar er zullen 
duizend banen verloren gaan.’ De woede van 
de aanwezige werknemers in de loods is voel-
baar. De een na de ander staat op om zijn stem 
door de microfoon te laten schallen: ‘Dit is een 
sterfhuisconstructie’, ‘McKinsey past de salami-
tactiek toe’, ‘Er is nog maar één mogelijkheid: 
dit bedrijf moet plat’.

De fnv-bijeenkomst werd afgelopen zomer 
gehouden. Half september maakte Tata Steel 
IJmuiden bekend dat ze duizend banen zullen 
schrappen (er werken in totaal negenduizend 
mensen bij de Nederlandse vestiging). Wat de 
rol van de adviseurs van McKinsey & Company 
bij dit besluit is geweest, wordt nergens in de 
berichtgeving genoemd. De raad van bestuur 
wil hier ook niks over zeggen: ‘Wij praten niet 
over externen’, was de boodschap. Wel is duide-
lijk dat het Indiase bedrijf van directeur Ratan 
Tata in de toekomst meer en beter staal wil gaan 
maken met minder mensen.

Het is geen toeval dat het staalbedrijf 
McKinsey voor deze klus vraagt. De samen-
werking tussen het adviesbureau en de staal-
producent gaat terug tot het moment dat Tata 
nog Koninklijke Hoogovens heette. Rob Boom, 
tot dit jaar een van de directeuren van research 
en development bij Tata, werkte bijna 37 jaar 
voor het staalbedrijf. Tijdens zijn carrière kwam 
McKinsey vier keer langs: ‘Het kan trouwens 
best zijn dat het vaker was, want je bent als 
werknemer niet altijd op de hoogte of ze er zijn. 
Maar die netwerken zijn heel sterk, dat is zeker. 
De mannen van McKinsey zitten bijvoorbeeld 
samen met de top van het bedrijf in het bestuur 
van het Concertgebouw, Ajax of andere chari-
ties.’ Iedere keer is het doel een vervolgopdracht 
te genereren. Boom: ‘Ze zeggen nooit: “Droom 
maar lekker verder”, als je iets onbereikbaars 
wilt. Ze zeggen: “Dan moet er nog wel heel veel 

McKinsey: een korte geschiedenis

McKinsey & Company werd in 1926 opgericht 
door hoogleraar accountancy James Oscar 
McKinsey. McKinsey adviseerde zijn cliënten 
op het gebied van management. In die tijd 
was de consultancysector, net veertig jaar 
oud, nog een nichemarkt waarbij de consul-
tants zich voornamelijk bezighielden met het 
in kaart brengen van de kostenstructuur.

Pas in de jaren dertig kreeg de consul-
tancy haar moderne vorm. In 1933 verbood 
de Amerikaanse Glass-Steagall Act het delen 
van geheime informatie tussen bedrijven. 
Bestaande beroepsgroepen die zich hiermee 
bezig hadden gehouden, zoals bankiers en 
accountants, werden gedwongen die taak 
af te stoten. Hierdoor kwam de weg vrij voor 
onafhankelijke adviseurs die deze functie 
gingen vervullen.

Ook McKinsey profiteerde hiervan. Het 
bedrijf werd in economisch opzicht al snel 
een succes en kreeg in de jaren dertig een 
extra boost door de komst van Marvin Bower, 
volgens Harvard Business School de ‘vader 
van de moderne management consultancy’. 
Hij formuleerde de waarden waaraan 
 McKinseyanen zich moesten houden en 
 professionaliseerde het beroep.

Onder Bower begon de expansie van 
McKinsey in de Verenigde Staten. In de 
jaren vijftig volgde internationalisering: in 
1959 opende het kantoor in Londen, vijf jaar 
later volgde het derde Europese kantoor in 
Amsterdam. Bower was van 1950 tot 1967 
managing director van McKinsey. Hij bleef 
tot zijn dood in 2003 verbonden aan de firma. 
In de afgelopen decennia groeide McKinsey 
door. In 2011 heeft McKinsey & Company 
meer dan negenduizend consultants ver-
deeld over 99 kantoren in meer dan vijftig 
landen.

In al deze kantoren is de structuur hetzelf-
de. McKinseyanen beginnen hun carrière als 
business analyst, na twee jaar volgen ze een 
opleiding, vaak een MBA, en na hun terugkeer 
worden ze associate. Twee jaar later volgt 
promotie tot projectleider: engagement 
manager. De volgende stap is junior partner 
of associate principal, daarna principal en 
uiteindelijk director. De partners zijn de aan-
deelhouders van de maatschap McKinsey & 
Company. McKinsey-kantoren worden geleid 
door managing directors. In Nederland is 
dat Peter de Wit, Wiebe Draijer is het voor de 
Benelux en de Canadees Dominic Barton is 
mondiaal managing director.

Als internationaal opererend strategisch 
adviseur van grote bedrijven zijn McKinsey’s 
belangrijkste concurrenten The Boston 
Consulting Group, Bain & Company en Booz 
& Company. De laatste jaren zijn de concur-
renten McKinsey dicht genaderd. Toch blijft 
volgens velen McKinsey nog steeds het meest 
prestigieuze adviesbureau op aarde.
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gebeuren, maar daar willen we jullie best bij 
helpen.” Ze willen altijd overal bij helpen, zon-
der iets te garanderen.’

Maar hun invloed moet ook niet overschat 
worden. Boom noemt 1998: ‘Hun boodschap 
was toen: “Het beste zou zijn als jullie de handel 
in gaan.” “Maar wij zitten helemaal niet in de 
handel, wij produceren”, zeg je op zo’n moment 
tegen ze. “Toch valt er in de handel wel meer te 
verdienen”, zeggen ze dan. De vraag aan ons is 
vervolgens: wil je alleen maar meer verdienen? 
Of wil je al die fabrieken draaiende houden en 
mensen hun baan laten behouden?’ Het andere 
advies dat werd gegeven was om te fuseren. Dit 
gebeurde ook: Koninklijke Hoogovens ging 
samen met het Britse staalbedrijf Corus.

De laatste keer dat Boom te maken had met 
de teams van McKinsey was in 2009: ‘Toen 
moest worden gekeken hoe de samenwerking 
tussen de researchafdelingen van Tata Steel in 
Europa en India verbeterd kon worden.’ Voor 
dat project vloog Boom met een team van zijn 
afdeling en een team van McKinsey naar India. 
Boom: ‘We gingen daarheen om het manage-
ment bij te praten. We hebben toen een aan-
tal varianten voorgelegd: of we worden slappe 
Pietje, of slimme Henkie, of we worden de 

kampioen van de wereld. Dat waren de moge-
lijkheden. McKinsey had meegeholpen bij het 
ontwikkelen van die opties.’

McKinsey wordt vaak ingehuurd om te 
onderzoeken hoe een bedrijf kan uitblinken 
in zijn vakgebied. Een veel gebruikte metho-
de daarbij is de zogeheten benchmarking- 
methode: hierbij worden (top)bedrijven op 
een groot aantal punten met elkaar vergeleken. 
Voor Tata Steel is dit ook gedaan. Voorzitter 
van de ondernemingsraad van Tata Steel Frits 
van Wieringen vertelt: ‘Deze zomer hebben ze 
onder meer een vergelijking gemaakt met het 
Koreaanse state of the art-bedrijf Posco. Maar ik 
kan je vertellen: Posco is niet te vergelijken met 
IJmuiden. Ze investeren in heel andere dingen.’

Ook Rob Boom kent de vergelijkings-
methode goed: ‘Ze komen met feitenmateriaal 
van vijf geselecteerde bedrijven uit dezelfde sec-
tor. Vervolgens vragen ze jou om alle informatie 
die je hebt. Met het verzamelde materiaal creë-
ren ze een soort profiel van een ideaal bedrijf.’ 
Hij vertelt dat hij het af en toe best moeilijk had 
met de informatie-eisen van het adviesbureau: 
‘Bij het project in 2009 kwamen ze erachter dat 
ik veel meer wist dan zij. Ze wilden toen van mij 
weten hoeveel onze concurrenten aan research 

besteedden: “Mogen we even die informatie? 
Dan zetten we het in een grafiekje.” Ik heb toen 
gezegd: “Ho, dat gaan we anders doen. Wij heb-
ben daar bij wijze van spreken goud geld voor 
betaald. Deze informatie is heel veel waard, dus 
eigenlijk zouden jullie ons geld moeten geven.”’

Boom ergerde zich daarnaast aan de geslo-
tenheid waarmee de komst van McKinsey 
gepaard ging: ‘Toen ze in 2009 langskwamen 
wilde ik weten wat ze kwamen doen: een brand 
blussen? Wilden ze mensen eruit gooien of 
kwamen ze ons echt een advies geven over hoe 
we succesvoller konden worden? Die informa-
tie zweeft; je weet gewoon niet wat precies de 
opdracht is.’ Hij zucht: ‘Kijk, ik ben geen tegen-
stander van adviesbureaus. Maar waar ik wel 
tegen ben zijn opdrachten waarbij van tevoren 
vaststaat dat 25 procent van de mensen eruit 
moet, maar waarbij dat dan niet wordt gezegd. 
Dat is niet slim. Het gaat om mensen die jaren-
lang voor het bedrijf werken, ze hebben een 
hart voor de organisatie, dan kun je het niet 
maken hen te bedonderen. Maar bedenk ook 
dat zo’n opdracht van het bedrijf komt, en niet 
van McKinsey!’

Op de fnv-bijeenkomst in IJmuiden staan 
de gezichten van de aanwezigen op onweer. In 
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de pauze stromen de mannen naar buiten. Een 
lasser die al 37 jaar bij het staalbedrijf werkt 
vertelt dat hij zijn baan waarschijnlijk niet zal 
verliezen. Maar wat hij van McKinsey vindt? ‘Ik 
vind het maar een vervelende man. Hij moet 
zich gewoon niet met ons bemoeien.’

Robin Hood
‘Het Robin Hood-principe, zo noem ik de werk-
wijze van dit soort adviesbureaus: steal it from 
the rich and give it to the poor’, zegt Henk Vol-
berda, hoogleraar strategisch management en 
ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School 
of Management van de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam. Hij licht toe: ‘Een adviesbureau 
als McKinsey is werkzaam voor vrijwel alle 
grote banken. Ze beginnen bijvoorbeeld bij 
een topcliënt als ABN Amro; daar geven ze het 
advies dat ze beter kunnen gaan werken met 
een business unit-structuur. Vervolgens doen ze 
hetzelfde trucje bij ing, Rabobank en kleinere 
opdrachtgevers. Het gevolg is dat al die banken 
steeds meer op elkaar gaan lijken: omdat ze 
allemaal dezelfde consultants inschakelen.’

Zo adviseerde McKinsey in 2003 de publie-
ke omroep op basis van kennis die het bureau 
had verzameld tijdens eerdere opdrachten voor 
media in onder meer België, Zweden en Dene-
marken. Deze informatie liet onder andere zien 
dat Hilversum veel meer gecentraliseerd kon 
worden op het gebied van het gebruik van de 
studio’s, maar ook wat betreft filmaankopen 
en ict. ‘Je merkt dat ze heel goed zijn in het 
aftappen van gegevens’, vertelt Peter Schrurs, 
oud-directeur van de vpro: ‘Ze weten een sfeer 
te creëren waarin jij soms net iets meer vertelt 
dan je misschien had gewild. Die informatie 
gebruiken ze dan weer bij een andere club om 
te zeggen: je zou het ook zo kunnen doen. Heel 
slim natuurlijk, want het kost ze niks. Sterker 
nog, dát is waar je ze dik voor betaalt.’ 

Dat veel bedrijven toch besluiten  McKinsey 
in te huren, rust op het vertrouwen dat het 
adviesbureau hun bedrijfsinformatie nooit op 
herleidbare wijze zal delen. McKinsey belooft 
absolute integriteit, ook tussen collega’s onder-
ling. Om deze reden worden bijvoorbeeld de 
namen van de opdrachtgevers in de database 
‘gezuiverd’, zodat er alleen sanitized documents 
in te vinden zijn.

Maar McKinsey maakt het zichzelf niet mak-
kelijk door vaak tegelijkertijd werkzaam te zijn 
bij concurrerende bedrijven. De oplossing die 
het adviesbureau hiervoor heeft gevonden is om 
intern Chinese Walls op te zetten. Om iedere 
suggestie van belangenverstrengeling te voor-
komen, worden de consultants die werkzaam 
zijn bij concurrerende bedrijven zoveel moge-
lijk van elkaar geïsoleerd, en als zij elkaar toch 
treffen mogen ze niet praten over hun klanten. 
Jan Karel Mak herinnert zich: ‘Je mocht in het 
restaurant wel met elkaar bespreken of de soep 
koud was of niet, maar je sprak niet over werk, 
dat was absoluut not done.’

Suzanna Broer vertelt over de keer dat zij 

in 2008 met een McKinsey-team voor ing 
ging werken, terwijl een ander team al bij de 
Rabobank aan de slag was. De ing-klus was 
zo vertrouwelijk dat zelfs de medewerkers van 
ing er niets van wisten. ‘Alleen de ceo was op 
de hoogte.’ Omdat de twee teams in hetzelfde 
gebouw werkten – het Amsterdamse kantoor 
van McKinsey aan de Amstel – moesten er 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de 
Chinese Wall te waarborgen: ‘We hadden de 
ramen van onze afdeling met papier afgeplakt. 
Elke keer als je ging lunchen of ’s avonds naar 
huis ging, moest de deur op slot. We lieten nooit 
ergens papier slingeren, nooit of te nimmer lie-
ten we ergens onze computer staan.’ 

Dit klinkt natuurlijk zorgvuldig, maar het is 
maar de vraag wat zo’n voorbeeld precies zegt. 
Zoals een oud-McKinseyaan het verwoordt: 
‘Alle procedures die McKinsey onderneemt 
om de vertrouwelijkheid te beschermen zijn 
natuurlijk goed, maar uiteindelijk komt het 
neer op wat de mensen doen.’ Met andere woor-
den: wie wil frauderen, lukt dat, daar doet een 
afgeplakt raam weinig af. Eenzelfde soort argu-
ment geldt ook voor het anonimiseren van de 
gegevens in de databases. Tot op zekere hoogte 
helpt dit lekken te voorkomen. Maar de gevoe-
lige informatie van een bedrijf zit altijd ook 
nog in het hoofd van de consultants die daar 
werkzaam waren. En als iemand kwade inten-
ties heeft, dan kan hij deze informatie makke-
lijk doorspelen. Daarbij verdwijnt het zicht op 
de integriteit van de consultant als hij belt met 
een collega. Dan gaat het namelijk opeens om 
‘informele’ gesprekken, en wie controleert die?

McKinsey moet wel regels opstellen om zich 
te kunnen verantwoorden naar de opdracht-
gever. Maar het kan niet anders dan dat er 
uitwisseling van informatie tussen consultants 
is. Alle procedures ten spijt is dit een zwakte: 
McKinsey kan de garantie wel bieden dat het 
vertrouwelijk omgaat met de informatie van de 
klanten, maar echt waterdicht is de oplossing 
die wordt geboden niet. Chinese muren zijn in 
zekere zin schijnmuren, of ook wel: muren van 
papier. Ze lijken er te zijn, maar als je er over-
heen wilt stappen, kan dat zo.

Professor Volberda bevestigt dit: ‘Chinese 
Walls zijn natuurlijk gezond, maar je ziet dat 
ze eigenlijk maar gedeeltelijk werken. Bank-
verzekeraars hebben bijvoorbeeld allemaal een 
soortgelijke structuur, dit omdat ze dezelfde 

McKinsey-adviezen hebben opgevolgd. De 
opdrachten zijn dan misschien wel gedaan door 
verschillende consultants, maar die worden 
toch wederzijds door elkaar beïnvloed. Consul-
tants stemmen natuurlijk binnen de organisatie 
met elkaar af en wisselen via kennissystemen 
best practices met elkaar uit.’

De geïnterviewde alumni zien – een enkeling 
daargelaten – dit probleem niet. Bijna als een 
mantra noemen ze de regel van zelfdiscipline. 
Oud-consultant Guus Overdijkink vertelt dat 
hij bij McKinsey over de blush test leerde: ‘Als 
je zonder te blozen aan jouw opdrachtgever 
kunt vertellen wat je gedaan hebt, is er geen 
probleem.’ Deze blush test bestaat volgens oud-
McKinseyaan Roelof Prins ook in een andere 
variant: de Wall Street Journal-test: ‘Als mor-
gen in de krant stond wat je gedaan hebt, zou 
dat een probleem zijn? Als dat zo is, dan had je 
het waarschijnlijk niet moeten doen.’

Nog meer miljoenen
Een McKinseyaan die in ieder geval niet 
geslaagd is voor de bloostest is Rajat Gupta. 
Wanneer in de gesprekken met de alumni zijn 
naam viel, schoten de oud-McKinseyanen van 
hun stoel: ‘Dat komt in de beste families voor’, 
‘Ja, dat is één rotte appel’, ‘Ik heb nog met hem 
op een zeilboot gezeten’. Of ze lieten hun diepe 
afkeuring merken: ‘Hij was echt een abso-
lute no-brainer.’ Gupta was van 1994 tot 2003 
managing director van McKinsey wereldwijd 
en jarenlang hét gezicht van het bedrijf. Nog tot 
2007 was hij nauw betrokken bij de firma. Eind 
oktober dit jaar werd Gupta gearresteerd op 
verdenking van het doorgeven van informatie 
aan de baas van het Amerikaanse hedgefonds 
Galleon in 2008. Gupta was lid van de board 
van Procter & Gamble (2007-2011) en de zaken-
bank Goldman Sachs (2006-2010). Hij zou 
gevoelige informatie van deze bedrijven heb-
ben gedeeld met zijn vriend Raj Rajaratnam, de 
baas van Galleon. Rajaratnam werd in oktober 
dit jaar tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Het voorval is zeer pijnlijk voor McKinsey. 
Bovendien worden er in de zaak meerdere 
McKinseyanen genoemd. Anil Kumar, toen-
tertijd partner bij McKinsey, tipte Rajaratnam 
beursgevoelige informatie tegen betaling van 
enkele miljoenen dollars. Hij bekende in janu-
ari 2010 en werd een belangrijke getuige tegen 
Rajaratnam. Tot slot wordt ook McKinsey-
partner David Palacek, vorig jaar overleden, in 
verband gebracht met het voorkennisschandaal 
rond Galleon.

Als dit soort dingen gebeuren, schudt 
McKinsey op zijn fundamenten, want als de 
reputatie instort, stort alles in. Als klanten 
geen open kaart meer durven te spelen met een 
adviesbureau droogt het klantenbestand op en 
heeft het bedrijf geen werk meer. Na het Gup-
ta-schandaal organiseerde McKinsey in al zijn 
kantoren een extra dag om na te denken over 
de waarden van McKinsey. Alle 23.000 consul-
tants en alumni kregen per e-mail nadere uitleg 
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over de affaire. McKinsey benaderde daarnaast 
ook opdrachtgevers om uitleg te geven en ver-
antwoording af te leggen. Schiphol-directeur 
Nijhuis: ‘Ik had Wiebe Draijer hier meteen per-
soonlijk op de stoep om mij te vertellen hoe ver-
velend dit is, wat het betekent en wat ze ermee 
doen. De gevoeligheid van hun reputatie heb-
ben ze drommels goed door.’

De topconsultants en partners van 
 McKinsey kennen de mannen uit de top van 
het Nederlandse bedrijfsleven door en door. 
Maar ook de relatie van de ‘gewone’ consultant 
tot zijn opdrachtgever gaat verder dan alleen 
het gebruikelijke advieswerk, vertelt een van 
de oud-McKinseyanen die anoniem wil blijven: 
‘Bij de top-tien aex-bedrijven deden we soms 
wel vier tot vijf projecten per jaar.’ Hij zit op het 
terras van zijn villa in Bloemendaal. ‘Dan zit je 
constant in de board room; je krijgt daardoor 
echt feeling met zo’n bedrijf. Je wordt haast een 
soort huisconsultant; dat merk je bijvoorbeeld 
doordat je door de opdrachtgever over van alles 
en nog wat wordt gebeld, ook over zaken die 
niks met het project te maken hebben.’

Dit beeld wordt bevestigd vanuit Schiphol, 
een belangrijke klant van McKinsey. Tussen de 
firma en het luchtvaartbedrijf is er zowel per-

soonlijk als zakelijk contact. Ceo Nijhuis ver-
telt: ‘Als ik negatief in de pers sta, verwacht ik 
eigenlijk een telefoontje van McKinsey. Dan 
zeggen ze: “Goh, wat vervelend.” Kijk! Dat is 
nou betrokkenheid.’ Nijhuis is te spreken over 
McKinsey omdat hij niet het gevoel heeft dat 
het geldmetertje meteen gaat lopen als hij met 
een consultant spreekt. ‘Ze werken echt aan een 
langetermijnrelatie.’ Aan de andere kant draait 
het natuurlijk uiteindelijk toch om geld. Nij-
huis: ‘Ja, ze wachten de grote klussen af, zoals 
ons conflict met klm. Ze weten: het is een dyna-
mische wereld, er gebeurt altijd wel weer iets.’

Er schuilt een gevaar in een te innige band 
van adviesbureaus met hun opdrachtgever. 
Hoogleraar Henk Volberda noemt dit ‘te ver-
netwerkt zijn met de top’. Volberda: ‘Hoe onaf-
hankelijk kun je dan nog zijn? De kans wordt 
steeds groter dat je gaat adviseren in de lijn 
van wat die top wil.’ McKinsey presenteert 
zich naar buiten toe consequent als een onaf-
hankelijke, betrouwbare en integere kennis-
partij. Naast hun dure adviezen geven ze ook 
pro bono-adviezen en doen ze onderzoek naar 
maatschappelijke thema’s als vrouwen aan de 
top, microkredieten en obesitas. Als de naam 
McKinsey verschijnt in krantenberichten is 

dat meestal omdat er verwezen wordt naar een 
publiek onderzoek dat het bedrijf heeft uitge-
voerd. Het is voor de organisatie een slimme 
manier om nieuwe opdrachtgevers te trekken 
en zichzelf in de kijker te spelen. Toch valt het 
in hun dagelijkse adviespraktijk soms vies tegen 
met die onafhankelijkheid. ‘Hoe zat het ook 
alweer: wiens brood men eet, wiens woord men 
spreekt?’ zegt klm-kopstuk Peter Hartman 
over de zogenoemde onafhankelijkheid van de 
bureaus bij de opdracht van dit jaar.

Hartman: ‘Je kunt natuurlijk niet ontken-
nen dat dit het afgelopen jaar vaak het geval 
was. Het is ook niet verbazingwekkend dat de 
consultant die wordt ingehuurd door de ene 
partij meer neigt naar hun kant en vice versa.’ 
Dat probleem werd voor de directeur van klm 
vooral duidelijk bij de presentaties die tussen-
tijds werden gehouden. Hartman: ‘We zagen 
toch dat de McKinsey-consultants het telkens 
presteerden om de context zo te draaien dat 
het voor hen beter uitkwam.’ Daar is ook een 
heel logische verklaring voor, zegt de klm-man: 
‘McKinsey sprak simpelweg veel vaker met 
Schiphol en wij spraken veel vaker met bcg. Die 
onevenredigheid beïnvloedt de onafhankelijk-
heid van de kantoren natuurlijk ook.’
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Professionalisme
Volgens founding father van McKinsey Mar-
vin Bower moet het uitgangspunt van een 
consultant professionalisme zijn; hij wilde de 
activiteiten van McKinsey vormgeven naar het 
voorbeeld van eeuwenoude professies, zoals die 
van advocaat of arts. Daarom predikte hij dat 
een consultancykantoor gebouwd moet zijn op 
bepaalde ‘professionele standaarden’ en waar-
den. Het is opvallend dat tijdens de interviews 
met de alumni wel degelijk veel naar de waar-
den wordt verwezen, maar dat geen van hen bij 
het opsommen veel verder komt dan the client 
comes first. In hun pogingen valt het woord 
‘integriteit’ vaak, maar wat die integriteit pre-
cies inhoudt blijft een schemerig gebied.

Het verhaal van McKinsey over professio-
nalisme wordt verzwakt door het feit dat het 
bedrijf zich niet wil onderwerpen aan enige 
vorm van externe, collectieve regels, zoals 
andere professionals dat wel gedaan hebben. 
De consultancy mist een erkende opleiding, 
verplichte examinering, officiële certificering of 
een tuchtcollege. Hoogstens kun je zeggen dat 
de consultants een professionele attitude heb-
ben. In Nederland bestaat er wel een Orde van 
Organisatieadviseurs waar consultancybureaus 
zich kunnen onderwerpen aan een gedrags-
code en een commissie van toezicht. Maar, zegt 
alumnus Roelof Prins: ‘McKinsey is daar geen 
lid van, want die vond dat allemaal maar te min.’

Hoogleraar Volberda: ‘McKinsey is wat dat 
betreft een arrogant bureau. Arrogantie kan 
leiden tot eigenzinnigheid, maar het kan ook 
leiden tot een bepaald soort xenofobie. Die kant 
heeft ook het wel.’ Toch zijn veel van de top-
afstudeerders van Volberda meer dan geïnte-
resseerd in een baan bij McKinsey. Sommigen 
lukt het ook: ‘McKinsey staat nog steeds hoog 
in de top van populaire werkgevers. Ik vind 
het heel goed dat ze selecteren op topkwaliteit, 
maar het gevaar is dat ze veel lookalikes selecte-
ren: dan krijg je eenzijdigheid.’ Volberda noemt 
het een gesloten organisatie en wijst ook op het 
gevaar van groepsdenken: ‘Dat werkt net als 
sektes; ze beschikken over weinig reflectie en er 
is een laag absorptievermogen om signalen uit 
de omgeving op te pikken.’

Fanatieke volgelingen
Na het Gupta-schandaal werden de consul-
tants van McKinsey en de alumni even wakker 
geschud. Toch werd er niets veranderd aan het 
systeem van Chinese muren, de internationale 
database en de waarden. De geïnterviewde oud-
werknemers geloven bijna zonder uitzondering 
nog steeds in de kracht van het McKinsey-
systeem. ‘Uiteindelijk word je afgestraft door 
de klanten. Dat is de beste controle die je kunt 
hebben’, stelt een van hen.

Relatief zijn er inderdaad niet veel 
 McKinsey-schandalen bekend, maar voor een 
adviesbureau is iedere scheve schaats er een-
tje te veel. Een nog veel groter schandaal voor 
McKinsey dan Gupta was Enron: McKinsey 

was de belangrijkste adviseur van het Ameri-
kaanse energiebedrijf Enron dat in 2002 ten 
onder ging aan een boekhoudschandaal. Enron 
begon als een gasbedrijf en ging zich in de jaren 
negentig, onder invloed van McKinsey, steeds 
meer bezighouden met het handelen in con-
tracten op de termijnmarkt. De waarde van de 
contracten werd daarbij gebaseerd op verwach-
te toekomstige winsten. In de jaarcijfers werden 
deze toekomstige winsten al bij de inkomsten 
gerekend, terwijl constructies met honderden 
bv’tjes de hoge schulden buiten de boeken 
moesten houden. Hoewel in werkelijkheid al 
jaren verlies werd geleden, deed het aandeel 
Enron het tot 2001 fantastisch op de beurs.

De geplaagde ceo van Enron ten tijde van 
het boekhoudschandaal, Jeffrey Skilling, is 
een ex-partner van McKinsey. Nadat hij eind 
jaren tachtig namens McKinsey klussen deed 
bij Enron, kreeg hij daar in 1990 een bestuurs-
functie. Onder zijn leiding werd McKinsey vaak 
ingeschakeld als adviseur en kwamen veel alum-
ni bij Enron terecht. Onder Skilling kregen jon-
ge werknemers veel vrijheid om de winsten van 
het bedrijf verder omhoog te stuwen. McKinsey 
afficheerde zich in goede tijden graag met Enron 
en prees de innovatieve constructies. Niet alleen 
was het een grote klant, het was ook een speel-
tuin voor McKinsey-ideeën. Toen het mis ging 
distantieerde McKinsey zich van de wanpraktij-
ken. De Firm had weliswaar jarenlang belang-
rijk strategisch advies gegeven, maar had niets te 
maken met de riskante accountancytrucs en was 
juridisch niet aansprakelijk. Hoewel McKinsey 
niet vervolgd werd, was het een grote klap voor 
de reputatie. Volgens een oud-McKinseyaan 
die anoniem wil blijven was de schade dan ook 
gigantisch. ‘Er wordt voortdurend nog even bij 
gezegd dat Skilling er eentje van McKinsey was. 
Dat kun je je niet veroorloven.’

Waar zitten ze?
Waar McKinsey vroeger vooral bekend stond 
om het afleveren van hun medewerkers op 
topposities in het bedrijfsleven lijkt het erop 
dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. 
Een oud-McKinseyaan, nu private equity- 
investeerder, herkent dit beeld: ‘Ik zou niet zeg-
gen dat de invloed van alumni verminderd is. Ik 
denk eerder dat het om een ander soort invloed 
gaat, een die minder zichtbaar is.’

Uit onze LinkedIn-analyse blijkt dat een 
relatief groot deel van de oud-McKinseyanen 
kiest voor private equity: het investeren in niet-
beursgenoteerde bedrijven. Bedrijven worden 
door een private equity-investeerder van de 
beurs gehaald, op een veiling gekocht, of het 
gaat om een investering in een nieuw star-
tend bedrijf. De private equity-ondernemer 
investeert soms met geld van een pensioen-
fonds, maar ook regelmatig met geld van privé- 
investeerders of van hemzelf. Hij wordt met 
de koop van een bedrijf meerderheidsaandeel-
houder. Zo is oud-McKinsey-partner Alexander 
van Wassenaer meerderheidsaandeelhouder 

McKinsey: stap voor stap

Een opdracht begint altijd met het vormen 
van een team. Zo’n team bestaat doorgaans 
uit een partner en een engagement manager 
(projectleider) die het team samenstellen 
en twee of drie fellows (junior consultants), 
afhankelijk van de grootte van de opdracht. 
Aan dat team wordt een aantal werknemers 
van de opdrachtgever toegevoegd en mede-
werkers van de eigen onderzoeksafdeling. 
Het team wordt expres klein gehouden; zo 
heeft iedere consultant zijn eigen verant-
woordelijkheid en is er meer ruimte voor een 
goed contact met de klant. Om dat laatste 
te benadrukken werkt McKinsey in het 
merendeel van de gevallen op locatie bij de 
opdrachtgever.

De eerste taak van de fellow is om samen 
met zijn team een hypothese op te stellen. 
Dat moet snel: binnen 48 uur moet er een 
stelling staan van waaruit de teamleden 
kunnen beginnen met het verzamelen van 
informatie. De McKinsey-machine wordt 
dan volop in werking gezet: is de opdracht-
gever een oliegigant, dan worden van alle 
olie-experts die McKinsey wereldwijd heeft 
de meest geschikte benaderd en gebeld – en 
als dat nodig is ingevlogen – om achter-
grondinformatie.

Staat de hypothese er, dan gaat het team 
aan de slag om bewijzen te vinden om 
de hypothese mee te onderbouwen, of te 
ontkrachten. In dit proces speelt de argu-
mentatiestructuur van Barbara Minto, een 
oud-McKinseyaan die eind jaren zestig ont-
dekte dat de mens alles in piramideachtige 
structuren onthoudt, een grote rol. Omdat de 
mens volgens de communicatiegoeroe alles 
in zijn geest groepeert, moet altijd eerst de 
samenvatting gepresenteerd worden en dan 
pas de details. Beeldvorming is daarbij heel 
belangrijk.

McKinsey presenteert zijn adviezen 
vrijwel altijd in een powerpoint. Een advies 
gepresenteerd in een andere vorm is niet 
gebruikelijk: ‘Als je ons echt wilt pesten, 
moet je bij je opdracht aan McKinsey expli-
ciet vermelden dat je een uitgeschreven 
advies in een Word-document wilt. Dat is 
veel meer werk, want dan moeten we over 
iedere formulering en woordkeus nadenken.’ 
Volgens een oud-consultant die anoniem wil 
blijven onderschrijft het feit dat iedereen 
bij McKinsey van dezelfde methode gebruik 
maakt de one-firm policy: ‘Je spreekt daar-
door allemaal dezelfde taal.’
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van verscheidene ondernemingen. In drie van 
deze bedrijven heeft hij zelf geïnvesteerd, voor 
de andere bedrijven treedt hij op als grootaan-
deelhouder namens Alpinvest, het grootste 
private equity-bedrijf van Nederland. Met zijn 
eigen vermogen investeert Van Wassenaer in 
zowel een bedrijf dat rollators maakt als in een 
bedrijf dat bierspoelborstels produceert. De 
reden om in zoveel verschillende bedrijven te 
investeren? ‘Natuurlijk zou ik mijn geld op de 
bank kunnen zetten. Maar dat is niet mijn vak. 
En net zoals een advocaat in zijn vak, kan ik 
behoorlijk verdienen als ik mijn vak goed doe.’

De sector zorgt in Nederland voor achttien 
procent van het bruto nationaal product. Een 
belangrijk kenmerk is de geslotenheid van de 
sector: de investeerders hoeven de jaarversla-
gen van hun bedrijven niet openbaar te maken 
en ze kunnen zelf beslissen wie er in de raad 
van bestuur komt. Oud-consultant Guus Over-
dijkink, nu investeerder, noemt private equity 
voor de buitenwereld ‘nog ondoorzichtiger 
dan consultancy’. De voormalig consultants 
kunnen als investeerder de kennis en vaardig-
heden die ze hebben opgedaan als adviseur 
goed gebruiken: ze hebben de marktkennis, 
en ze hebben vaak al verschillende bedrijven 
moeten reorganiseren. ‘En je bent enorm goed 
connected. Dat kun je zeker gebruiken als je 
gaat investeren. De hele wereld is maar één 
telefoontje weg’, vertelt oud-McKinseyaan en 
nu investeerder Roelof Prins. Ook Overdijkink 
zegt ‘absoluut’ nog profijt te hebben van zijn 
contacten ‘in diverse sectoren’ die hij overhield 
aan zijn McKinsey-tijd. Recent benaderde hij 
nog op persoonlijke titel een alumnus: ‘Ik heb 
hem de vraag gesteld of we met een bepaald 
product wel het goede deel van de markt aan 
het benaderen waren. Het antwoord was nee.’ 
Op dit onderlinge contact is nog minder con-
trole dan in hun dagen bij McKinsey. De eigen 
kennis van bedrijven is snel verouderd, maar 
de kennis uit je netwerk is dat niet. Volgens 
Prins levert dit echter geen problemen op: ‘De 
ethiek blijft hetzelfde als bij McKinsey.’ Ook 
hier is zelfcontrole leidend.

Verschuiving van de macht
De macht is er nog steeds, het eerdere old boys 
network van McKinsey is alleen veel minder 
zichtbaar dan in de tijd van Mickey Huibregt-
sen, oud-managing director van McKinsey 
Amsterdam en bekend netwerker. De oud-
McKinseyanen van nu begeven zich steeds 
vaker op onontgonnen sectoren zoals de bio-
technologie, private equity en de zorg. Vroeger 
stroomden ze eerder door naar traditionele 
functies in het bedrijfsleven.

De firma McKinsey & Company bleef voor 
ons deels een gesloten fort. De ex-medewer-
kers hadden vaak hetzelfde verhaal. Maar in 
hun verhaal wringt iets. McKinsey wordt voor-
gesteld als een exceptioneel bedrijf dat altijd 
het beste voor heeft met de klant. Ook de werk-
nemers zijn onbaatzuchtig en buitengewoon 

betrouwbaar. Ze handelen volgens de waarden 
die Bower zo belangrijk vond. Bij doorvragen 
bleek het allemaal toch iets moeilijker te lig-
gen. Uiteindelijk lijkt McKinsey vooral een 
‘gewoon’ bedrijf. De firmanten willen geld ver-
dienen, de werknemers willen firmant worden 
en anders elders een goede carrière beginnen. 
McKinsey is bezig met opdrachten genere-
ren, de ‘vriendjes’ helpen. Hiertoe wordt een 
sterk familie gevoel gecreëerd en het netwerk 
goed onderhouden. Het verschil met andere 
bedrijven zit in de façade: het adviesbureau 
presenteert zich als de grote uitzondering op 
de regel: ze zijn de beste, de meest professio-
nele en ultiem betrouwbaar. Terwijl het in feite 
vooral een heel gewoon kantoor is waar goede 
mensen werken, maar wel mensen met mense-
lijke drijfveren en fouten.

De geslotenheid is een belangrijk onderdeel 
van het bewust gecreëerde en in stand gehou-
den beeld van McKinsey. Je kunt McKin-
sey vertrouwen met je informatie, want het 
bedrijf zal er integer mee omgaan. Maar alleen 
McKinsey anen zelf beslissen wat die integri-
teit inhoudt. Die geslotenheid lijkt niet van 
deze tijd. Waar andere professionals, bijvoor-
beeld in de medische sector, zich steeds trans-
paranter opstellen, is dat bij de consultancy 
nog niet het geval. Hoe lang kunnen affaires 
zoals ze de laatste jaren in de VS plaatsvon-
den nog afgedaan worden als misstappen die 
McKinsey niet raken?

Oud-McKinseyaan Jaap Maljers benoemde 
als een van de weinige ex-medewerkers het 
probleem: ‘Je kunt eigenlijk niet anders dan 
vasthouden aan het bestaande systeem: je 
moet voor jezelf regels stellen. Als arts zou het 
anders bijvoorbeeld zijn: “Ik hanteer willekeu-
rige standaarden en normen” of “We bekijken 
de situatie en dan bepalen we het integriteits-
niveau”. Zo werkt het natuurlijk niet: je moet 
een standaard stellen.’ De vraag is alleen of zo’n 
Chinese muur een uitkomst biedt: ‘Ik bepaal 
het zelf wel, dat gevoel hangt om die Chinese 
Walls. Het blijft gewoon een heel blurry grens. 
Je moet het niet aan individuen overlaten denk 
ik, dan krijg je situaties dat mensen buiten de 
wet stappen.’

Maljers noemt Gupta: ‘Larger than life 
wordt zo iemand. Ik ken Gupta overigens niet, 
maar ik heb de indruk dat hij zich wat verhe-
ven voelde boven de materie. Op een dag kijkt 
zo’n man in de spiegel en denkt: fucking hell, 
ze zeggen dat ik goed ben, en wat ik daar zie 
staan is ook echt niet mis. Er zijn te veel grijze 
situaties.’ Een echte oplossing voor dat pro-
bleem ziet Maljers niet zo snel. Meer controle 
zou geen kwaad kunnen, zeker niet. Er zou 
eigenlijk een toezichthouder, een soort Autori-
teit Financiële Markten (afm) moeten komen 
voor adviesbureaus, roept hij uit: ‘Moet je je 
voorstellen, dan komen tien afm-ambtenaren 
de hele shit van ing die bij  McKinsey ligt toet-
sen op integriteit.’ Hij lacht, omdat het klinkt 
als een onmogelijke opgave.

McKinsey: wat kosten ze?

Het inhuren van McKinsey kost een 
opdrachtgever doorgaans (tenzij pro bono) 
een flinke som geld. De uurtarieven lig-
gen voor een junior consultant tussen de 
driehonderd en vierhonderd euro, die van 
een partner kunnen oplopen tot twee tot 
drie keer zoveel. Zo kost een advies waar-
aan McKinsey enkele weken heeft gewerkt 
vaak minstens een paar ton. Is dat een paar 
maanden, dan is dat al snel het tienvoudige. 
Deze bedragen zijn schattingen op basis van 
gesprekken die we met oud- McKinseyanen 
en opdrachtgevers hebben gevoerd. 
 McKinsey zelf doet geen uitspraken over de 
kosten van adviezen, noch over de salarissen 
van zijn adviseurs.

Dat het tegenwoordig nog steeds not done 
is om over geld te praten bij McKinsey is 
geheel in de traditie van Marvin Bower, die 
consultants die zich voordeden als verko-
pers verafschuwde. Ook oud-McKinseyanen 
hadden moeite met het onderwerp. Ze ‘wis-
ten het niet meer’, ‘vonden het allemaal niet 
zo relevant’ of het was ‘vertrouwelijk’. Een 
aantal van hen wilde nog wel kwijt dat ‘het 
salaris absoluut niet oncomfortabel is’.

Over de kosten van adviezen die 
 McKinsey gaf aan de overheid kunnen we 
preciezer zijn. Daarbij baseren we ons onder 
meer op een beroep op de Wet openbaarheid 
van bestuur (WOB). Via de WOB hebben 
we gekeken welke ministeries, provincies 
en gemeenten (de vier grootste) McKinsey 
de laatste tien jaar voor welk onderwerp 
en voor welk bedrag hebben ingehuurd. De 
kosten van de adviezen variëren van 154.700 
euro voor de ‘Grootschalige uitrol CCS’ 
die  McKinsey in 2009 uitvoerde voor het 
ministerie van Economische Zaken, tot twee 
miljoen euro voor het advies dat McKinsey 
in 2003 gaf aan de publieke omroep. De loop-
tijd van dat onderzoek was vier maanden.

Een opdracht voor het ministerie van 
VROM betreffende ‘een slimmer en moder-
ner milieubeleid’ kostte 575.000 euro. Het 
UWV betaalde McKinsey in 2010 185.000 
euro voor een advies, dit jaar was dat 521.220 
euro. Een opdracht van ongeveer vier weken 
kostte de Belastingdienst in 2009 464.100 
euro, in 2011 was dat voor een vergelijkbaar 
tijdsbestek 253.470 euro. In 2006 betaalde 
het ministerie van Economische Zaken voor 
het rapport Versnellen arbeidsproducti-
viteitsgroei in Nederland, erop of eronder 
892.500 euro. Uit de WOB-procedure blijkt 
dat het adviesbureau niet bijzonder actief 
is in de publieke sector. Een volledige lijst 
van alle door McKinsey aan de overheid ver-
schafte rapporten staat op www.groene.nl.
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met een column over mestkevers nam Koos 
van Zomeren vorig jaar afscheid van NRC Han-
delsblad, de krant waarvoor hij de meeste van 
zijn stukken over de natuur heeft geschreven. 
‘Dit was de laatste aflevering van mijn laatste 
serie in deze krant’, schreef hij aan het eind 
van die column, die is opgenomen in Naar de 
natuur, een boek van vierhonderd pagina’s dat 
bedoeld is als een soort summing up van dertig 
jaar schrijven over dieren, planten, en bomen.

Het betekent niet dat Van Zomeren, inmid-
dels 65, de natuur niet meer in trekt – al was 
het maar om zijn hond uit te laten. In zijn huis 
aan de rand van Arnhem, aan de rand van de 
Veluwe, zegt hij: ‘Maar die hond heb ik natuur-
lijk omdat ik hem iedere ochtend moet uitlaten. 
Vanmorgen was het mistig, en ik dacht: moet ik 
wel naar het Deelerwoud gaan, ik moet met de 
auto, dat zijn dan toch weer twintig kilometers. 
Ik dacht: ik kan misschien beter morgen gaan. 
Maar dan loop je daar, dan begint de zon door 
te komen, en dan staan daar grote groepen edel-
herten midden op de hei, nog niet verstoord, 
om zo te zeggen nog in hun nachtstand, groep-
jes mannetjes, kuddes van tientallen wijfjes. Ik 
ben niet zo op herten maar ik zie ze natuurlijk 
wel. Even later zag ik een grauwe klauwier, en 
daarna zag ik er nog een. Dat was voor het eerst 
dit jaar, dat ik er twéé scoorde.’

Daar maakt hij, eenmaal thuis, dan toch 
weer een aantekening van. ‘Ik vind genieten van 
de natuur zonder erover te schrijven heel moei-
lijk. Als je langer dan dertig jaar in de natuur 
hebt rondgelopen om erover te schrijven… ik 
zou niet goed weten wat ik in de natuur moest 
als ik niet het idee had: hier ga ik wat mee doen, 
en dat is dan toch aantekeningen maken.’

Over de grauwe klauwier.
‘Dat zijn heel decoratieve vogels. Echte win-

tergasten, en dan nog dun gezaaid, in Neder-
land zijn er maar zo’n driehonderd. Je ziet ze 
vooral op heidevelden, of op zeer verruigde wei-
landen, maar vroeger schijnen ze ook langs de 
grote rivieren te hebben gezeten. Ze hebben de 
reputatie wrede vogels te zijn, omdat ze muizen 

en hagedissen aan doornen prikken. Ik vind het 
onzin om in dat soort termen te praten. Ze heb-
ben geen keus want ze hebben geen echte haak-
snavel, zoals roofvogels en uilen, en niet zulke 
klauwen, dus ze moeten wel. Maar zo’n kronke-
lende hagedis aan een doorn is natuurlijk geen 
vrolijke aanblik.’ 

U wilde met dit boek de balans opmaken: 
wat is natuur nog in dit land?

‘Met veel diersoorten, zoals de das, de zee-
hond, de ooievaar, gaat het beter dan dertig 
jaar geleden. En toch loop ik vaak met een 
gevoel van verlies rond. Omdat je overal men-
sen tegenkomt, zodat je soms de indruk krijgt 
van een natuur die wordt platgewalst door haar 
eigen liefhebbers. Maar meer nog omdat… Kijk, 
op school leerde ik nog dat er “woeste gronden” 
in Nederland waren, gebieden waar we niks 
mee konden beginnen. Die lagen in Drenthe, 
de heidevelden, al was de mens daar eigenlijk 
al wat mee begonnen, want heide is cultuur-
landschap, en het waren de komgronden langs 
de grote rivieren, waar zich klei had afgezet. 
Bijvoorbeeld bij Herwijnen, waar mijn vader 
vandaan komt. Die grond kon maar marginaal 
worden bewerkt, daar kon je misschien één keer 
per jaar maaien, soms werd er jongvee in gezet. 
Nu worden die woeste gronden, of wat ervan 
over is, door natuurbeschermingsorganisaties 
beheerd. Natuurbeheer is een menselijke acti-
viteit geworden, we creëren nu natuur. In mijn 
boek schrijf ik ergens dat de natuur ooit bestond 
ondanks onze inspanningen om haar te onder-
werpen, maar dat zij nu bestaat dankzij onze 
inspanningen om haar te behouden. De natuur, 
die een prestatie van God was, is veranderd in 
een prestatie van subsidie ontvangende organi-
saties als Staatsbosbeheer of Natuurmonumen-
ten. Maar ik geef toe dat als die prestaties van 
natuurbeschermingsorganisaties er niet waren, 
ik nog minder had om over te schrijven.’

Hij denkt even na en zegt dan: ‘Ik zou ingre-
pen in de natuur beter kunnen accepteren als 
het met spijt gebeurde, maar het gebeurt zo 
triomfantelijk allemaal. Het zijn allemaal over-

winningen van de mens op 
de natuur. Maar wat brengen 
die overwinningen ons? Wat 
wij in plaats van de natuur 
creëren, is dat beter, mooier, 
ontroerender dan wat er al 
was? Ik ben niet tegen de 
rondwegen die om al die 
dorpjes in de Achterhoek 
worden aangelegd, maar ik 
zou willen dat het met spijt 
en schaamte gebeurde. In 
het triomfalisme waarmee 
die linten worden door-
geknipt herken ik me niet.’

In de nabije toekomst lijkt 
het er niet beter op te wor-
den. Natuurbeschermings-
organisaties hebben de 
afgelopen weken unaniem 
grote bezwaren geuit tegen 
de nieuwe natuurwet van 
staatssecretaris Henk  Bleker. 
Veel dier- en plantsoorten 
dreigen hun beschermde 
status te verliezen. De Eco-
logische Hoofdstructuur, die 
voor de verbinding van veel 
natuurgebieden in het Groe-
ne Hart zorgt, alom als een 
grote verworvenheid gezien, 
wordt losgelaten.

‘De zaak wordt gewoon 
weer omgedraaid’, zegt Van 
Zomeren, ‘de natuur wordt 
weer benaderd als een fenomeen dat onze eco-
nomie bedreigt. Terwijl de laatste vijftig jaar nu 
juist hadden geleerd dat de natuur een feno-
meen is dat bedreigd wordt door onze econo-
mie. Maar dit boek is pre-Bleker. Anders had 
ik me misschien afgevraagd of ik om politiek-
tactische redenen niet wat voorzichtiger had 
moeten omgaan met de reputatie van allerlei 
natuurbobo’s. Gelukkig maar dat ik niet in dat 
dilemma verzeild ben geraakt. Wat Bleker doet 

Koos van Zomeren neemt afscheid van de natuur

‘Ik loop vaak met een 
gevoel van verlies rond’
Met veel diersoorten gaat het beter dan dertig jaar geleden, toch toont Koos 
van Zomeren zich in zijn laatste boek weinig optimistisch over de staat van 
de Nederlandse natuur. Een gesprek over gefnuikte ambities en misplaatst 
triomfalisme van natuurbeschermers.
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is natuurlijk erger dan wat daarvoor gebeurde. 
Dit kabinet is echt aan het stemming maken 
tegen de natuur. Maar ik moet je eerlijk zeg-
gen dat ik me niet meer verdiep in de details. 
Sowieso heb ik altijd een grote weerstand gehad 
tegen het lezen van nota’s en rapporten. Ik wil 
gewoon niet door dat soort taal besmet worden.’

Na een korte stilte zegt hij: ‘Ik zie Bleker 
als een soort monster van Frankenstein, gecre-
eerd door programma’s als Pauw & Witteman 
en De Wereld Draait Door. Als ze merken dat 
zo’n man scoort met z’n jolige boertigheid, dan 
mag-ie vaker komen. Reken maar dat ze bij dat 
soort programma’s van iedere gast per seconde 
bijhouden hoe snel mensen ervan wegzappen. 
Zo’n Bleker is op die manier een fenomeen op 
zichzelf geworden. Maar de Vara vraagt zich 
niet af wat het inhoudelijk betekent. Zonder 
P&W en DWDD zouden we niet met die man 
op het ministerie opgescheept zitten.’

twee jaar geleden publiceerde Koos van 
Zomeren de roman Die stad, dat jaar, waarin 
hij een beeld schetst van de maoïstische SP in 
Nijmegen begin jaren zeventig, waar hij toen 
nog deel van uitmaakte. Aan het eind van dat 
decennium brak hij met de SP en begon hij 
voor Nieuwe Revu over de natuur te schrijven. 
In Naar de natuur noteert hij dat hij indertijd 
‘de natuur inging om ideologie en retoriek let-
terlijk uit te zweten’.

‘Ik wilde ontkomen aan het dictum van de 
vooruitgang, goed en kwaad in maatschappe-
lijke zin’, vertelt Van Zomeren. ‘Voor mij was 
natuur een terrein waar ik buiten de sfeer van 
de ethiek was, even met vakantie. Je kon je 
geweten thuis laten. Op het moment dat een 
sperwer een spreeuw slaat, is er geen goed en 
kwaad, er is alleen maar een spreeuw die in 
nood zit en waarmee je kunt sympathiseren, of 
een sperwer die eten nodig heeft en waarmee je 
ook kunt sympathiseren. Er is niks anders. De 
vraag of je het ermee eens bent met wat daar 
gebeurt, die mij enorm was gaan benauwen 
binnen de SP, is niet aan de orde. De natuur 

‘Wat Henk Bleker doet is natuurlijk erger dan wat 
 daarvoor gebeurde. Dit kabinet is echt aan het  
stemming maken tegen de natuur’

koos van zomeren in zijn 

ontsnappingsveld
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als ontsnappingsveld, van een moreel naar een 
amoreel universum. Waarmee ik niet wil zeg-
gen dat mensen daar een voorbeeld aan moeten 
nemen. Het is typisch voor ons dat we in morele 
termen denken. Maar wat mij het meest inte-
resseert is tijdloze, mooie, ontroerende, grappi-
ge dingen schrijven, bijna buiten de maatschap-
pelijke context waarin ze zich voltrekken. Maar 
uiteindelijk stuit je ook in de natuur, althans in 
Nederland, overal op die context.’

Erg vrolijk lijk je daar niet van te worden, 
misschien ook omdat je toch weer in het univer-
sum van ‘goed en kwaad’ terecht bent gekomen? 
De Oostvaardersplassen bijvoorbeeld, je noemt 
dat gebied in je boek ‘een façade voor een stali-
nistische natuuropvatting’.

‘Gebieden als de Oostvaardersplassen, 
 ontworpen natuur, zijn een aantasting van mijn 
natuurbegrip. Natuur is nu net  waarover wij géén 
macht hebben, iets wat groter is dan wijzelf. Op 
zich ben ik niet tegen  natuur bescherming, maar 
wel tegen de pretenties die ervan uitgaan. Tegen 
Cees Veerman, oud-minister van  Landbouw, en 
oud-voorzitter van Natuur monumenten, heb ik 
een keer gezegd: “Ik heb liever dat de natuur als 
een  prestatie van God dan als een prestatie van 
de mens wordt beschouwd.” Hij, als christen-
democraat, zei toen, en dat is toch wel wrang: 
“Ja, meneer Van Zomeren, maar wij willen toch 
graag die borden erbij, dan kunnen de mensen 
zien waar hun belastinggeld heengaat.” Dat 
is van een zo andere orde… maar ik snap het 
natuurlijk wel.

Het is een soort noodlot dat je met je 
 meedraagt. Doordat je verstand krijgt van 
 dingen kom je vanzelf in een fuik terecht. 
Je gaat zien wat er veranderd is, hoe andere 
 mensen zich ermee bezighouden, en hoe het 
dan slechter wordt, meestal, dan het vroeger 
was. Bij die sperwer die die spreeuw slaat, doet 
het er niks toe of ik het ermee eens ben of niet, 

maar de natuurbeschermingsorganisaties die 
zich bezighouden met de bescherming van het-
zij de spreeuw hetzij de sperwer of misschien 
van het hele ecosysteem waarin die beesten 
leven, die vragen wel degelijk aan mij of ik het 
eens ben met de dingen die ze doen. En Ble-
ker  natuurlijk ook. In al die tijd dat ik over de 
natuur heb geschreven is de bemoeizucht van 
mensen met de natuur enorm toegenomen, ten 
goede en ten kwade. Waardoor ontwikkelin-
gen nog weer afhankelijker zijn geworden van 
beslissingen die we nemen, de verrichtingen die 
we plegen. Ik bedoel, eind jaren zeventig lag de 
natuur nog min of meer op z’n gat, hoewel de 
roofvogels, de aalscholver, zich toen net begon-
nen te herstellen. Maar het was een dieptepunt. 

In zo’n situatie kan een politicus eigenlijk niet 
veel kwaad aanrichten. Ondertussen is in die 
dertig jaar wel degelijk vooruitgang geboekt 
en nu kan beleid weer veel schade aanrichten. 
Dus word je gedwongen je mening daarover te 
vormen.’

In je boek laat je je af en toe ook scherp uit 
over vissers.

‘Moet de rosse grutto van het wad worden 
verjaagd voor het inkomen van een paar garna-
lenvissers, weegt dat ertegen op? Ook de mos-
sel- en kokkelvissers richten daar grote schade 
aan. Afgezien daarvan vind ik dat vissen ten 
onrechte niet tot het dierenrijk worden gere-
kend. Als je ziet hoe zo’n net leeg gaat op zo’n 
vissersboot, dat is gruwelijker dan wat in slacht-
huizen gebeurt. 

Er zou ook erkenning moeten komen van het 
feit dat dieren ongelukkig kunnen zijn. En als 
dat zich over langere perioden uitstrekt is dat 
misschien nog wel erger dan pijn. Ik denk dat 
als een beest z’n programma niet kan uitvoeren, 
het programma waarmee je geboren wordt… 
dat geldt natuurlijk voor varkens in de bio-
industrie, en voor koeien die daar steeds meer 
in worden gezogen, maar zelfs als je paling bent 
en ergens opgesloten zit, en niet naar de Sargas-
sozee kunt trekken, voel je je waarschijnlijk niet 
lekker. Het bewustzijn “hier ben ik niet voor op 
de wereld” zal er niet inzitten, maar is natuur-
lijk wel in zo’n dier verdisconteerd op de een of 
andere manier. 

Het dwangmatige gedrag dat wolven en tij-
gers in dierentuinen tonen, dat is om zichzelf te 
drogeren. Het is een teken van stress. De drugs 
die ze zichzelf zo toedienen maakt het leven in 
een kooi draaglijk. Hier in Burgers’ Ocean zie 
je haaien hetzelfde doen, voortdurend dezelfde 
patronen. Maar dan speelt toch weer, ach, het 
zijn maar haaien, vissen. Ik begrijp het onder-
scheid niet.’

Het is moeilijk voorstelbaar dat je nu nooit meer 
over de natuur zult schrijven.

‘Ik heb mijn aantekeningen over hazel-
wormen nog, dat gaat ongetwijfeld nog eens 
een boekje worden. Ik ben erg gesteld op klei-
ne boekjes. Het leven heeft geen geheimen, een 
roman die ik in 2004 publiceerde, telt iets meer 
dan honderd bladzijden, net iets meer dan een 
novelle, een beetje hit and run, guerrilla-achtig, 
je op één ding concentreren. Niet iedere keer 
het hele leven, wat Naar de natuur weer wel 
doet. Maar in maart had ik nog het idee: dit is 
mijn laatste boek, ik doe er niks meer aan. Ik 
was bitter, niet over het succes of het  wansucces 
van de natuur maar over de ontvangst van mijn 
werk. Ik heb overwogen het hele boek weg te 

flikkeren. Ik was echt bitter, vooral door het 
echec van Die stad, dat jaar. Het heeft me echt 
gekweld dat dat boek niet werd opgemerkt.’

Toch kan iemand als jij toch moeilijk klagen 
over gebrek aan erkenning of succes.

‘Ik heb altijd van het schrijven kunnen leven, 
zo bezien mag ik inderdaad niet klagen. Maar 
ik heb ook het gevoel helemaal in de periferie 
van de literaire wereld te zijn terechtgekomen, 
terwijl ik eigenlijk in het hart daarvan wou 
staan. Er zijn zat boeken, bijna zestig, eerder 
te veel dan te weinig, maar het is een rafelig 
oeuvre dat misschien niet gemakkelijk genoeg 
gedefinieerd kan worden. In 2002 kreeg ik van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds een prijs voor 
natuurbehoud, en dat leverde vijftigduizend 
euro op, waar ik meer dan een jaar van kon 
werken. Maar dat was niet mijn ambitie, mijn 
ambitie was een literaire prijs. Voor mijn gevoel 
heb ik mijn ambities maar gedeeltelijk gereali-
seerd. Ik moet er wel bij zeggen dat ik ook niet 
een enorm talent heb om tevreden te zijn.’

Dus er komt nog een boek over hazel-
wormen? 

‘Toen ik klaar was met Naar de natuur was 
ik echt van plan nooit van mijn leven meer 
een boek te schrijven, en me ook niet te gaan 
bemoeien met waar het terecht kwam en hoe 
het besproken werd. Maar ja, dat hou je toch 
niet vol, en ik heb inmiddels op een literaire 
bijeenkomst gezegd: dit is mijn laatste boek 
voor de komende anderhalf jaar. En dat is het 
wel. Maar als mensen straks zeggen: ik koop 
je nieuwe boek over hazelwormen niet want je 
hebt toen gezegd dat je nooit meer een boek zou 
schrijven, dan hebben ze groot gelijk.’ 

Zondag 27 november om 14.00 uur geeft Koos 
van Zomeren in het Kröller-Müller Museum te 
Otterlo een lezing over zijn boek Naar de natuur



‘Als je ziet hoe zo’n net leeg gaat op zo’n  
vissersboot, dat is gruwelijker dan wat  
in slachthuizen gebeurt’

Naar de natuur: Journaal, dat dit najaar 
bij De Arbeiderspers verscheen, bestrijkt 
een periode van bijna anderhalf jaar, 
t/m september 2010. In het boek worden 
dagboekaantekeningen afgewisseld 
met de columns en verhalen die Koos 
van Zomeren in dezelfde periode 
voor NRC Handelsblad en De Groene 
Amsterdammer schreef, en de columns 
die hij in het radioprogramma Vroege 
vogels voorlas. Met dit boek wil Van 
Zomeren de balans opmaken van dertig 
jaar schrijven over de natuur. Zowel in de 
columns als in de dagboekaantekeningen 
refereert hij vaak aan observaties van 
dieren of planten die hij eerder deed, 
soms decennia geleden, waardoor iets 
als een historische context ontstaat, 
een beeld van wat er in die dertig jaar is 
veranderd. Tegelijkertijd ontstaat een 
soort intellectuele context doordat Van 
Zomeren in zijn dagboekaantekeningen 
laat zien onder welke omstandigheden de 
columns en verhalen zijn ontstaan.
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Essay Normaal gedrag 
als overlevingsstrategie

De mens als 
speelgoedauto
Het produceren van sociaal wenselijk 
gedrag is vooral een kwestie van imitatie, 
schrijft Arnon Grunberg. In de zomer 
van 2012 wordt hij opgenomen op de 
psychiatrische afdeling van het UMC. 
Aan wie zal hij zich assimileren?

door arnon grunberg
beeld dick tuinder

in de zomer van 2009 logeerde ik tien dagen lang bij negen verschil-
lende gezinnen in de Utrechtse Vinex-wijk Leidsche Rijn. Zoals een 
auto wielen nodig heeft, zo heeft de schrijver werkelijkheid nodig en bij 
voorkeur een andere werkelijkheid dan die men tegenkomt op schrijvers-
congressen, festivals, signeersessies, prijsuitreikingen en symposia, hoe 
eervol ze ook mogen zijn of worden gevonden.

In een van de gezinnen bij wie ik logeerde, werkte de vader als kinder-
psychotherapeut; ik kreeg een bed in zijn behandelkamer. Onlangs ont-
moette ik hem in New York. Hij was daar om een workshop te geven voor 
hulpverleners met de titel De angstfabriek. Hij had een therapie ontwik-
keld die raakvlakken had met art therapy en die redelijk succesvol was. 
Op een gegeven moment zei de psychotherapeut: ‘Soms slaat de behan-
deling natuurlijk niet aan. Dat ligt misschien ook aan mij. Zo had ik een 
kind met wie ik geen contact kon maken, wat ik ook probeerde. Het enige 
wat de jongen tegen mij zei was: “Jouw oor is van plastic.”’

‘Iets anders heeft hij nooit tegen je gezegd?’ vroeg ik.
‘Nee’, zei de psychotherapeut. ‘Alleen maar: “Jouw oor is van plastic.” 

Meer niet.’
Het enthousiasme van de psychotherapeut over zijn therapie was nu 

verdwenen. Even werd hij een sombere, oudere man. En hoewel ik dat 
eigenlijk niet wilde, keek ik toen naar zijn oor, alsof ik me ervan wilde 
verzekeren dat het kind zich vergist had. Beschamend, vond ik.

Het gesprek stokte; gelukkig moesten we allebei nog ergens anders 
heen.

Mensen produceren gedrag, vermoedelijk is dat het belangrijkste en 
meest veelzeggende wat zij produceren. Meer dan uiterlijk is het gedrag 
datgene waarmee wij onze medemensen menen te typeren. Fantasieën 
en verlangens vallen eronder. En hoort iemand stemmen, dan maken die 
stemmen eveneens deel uit van zijn gedrag.

In zijn essay De mens als speelgoed, opgenomen in een essaybundel 
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uit 1995 met dezelfde titel, citeert Rudi van den Hoofdakker uit de inau-
gurale rede van René Kahn, de psychiater die de scepter zwaait over de 
psychiatrische afdeling van het Utrechts Medisch Centrum. Dat weet ik 
zo precies omdat ik van de lente pogingen heb ondernomen om mij op te 
laten nemen op de psychiatrische afdeling van het umc, en het was onder 
anderen René Kahn die daar toen een stokje voor heeft gestoken. Maar 
daarover later meer.

Van den Hoofdakker citeert Kahn, die stelt: ‘De hersenen produceren 
naast hormonen een nog belangrijker goed: zij produceren gedrag.’

Kahn hield die rede in 1994, dus de vraag in hoeverre wij ons brein 
zijn, een discussie die nieuw leven werd ingeblazen door het succes van 
het populair-wetenschappelijke boek van Dick Swaab, is al minstens 
twee decennia oud.

Van den Hoofdakker reageert daarop. Hij schrijft: ‘Maar zodra het 
over de processen gaat die die interacties mogelijk maken, stelt men 
zich op het standpunt dat de mens geen persoon meer is, maar een ding, 
zoiets als een speelgoedauto. Hoewel ook de speelgoedauto voor mij als 
een kind een persoon was – ik herinner mij er een die de vervelende per-
soonlijkheidsstoornis had nooit rechtuit te “willen” rijden.’

Wij zijn geen speelgoedauto die door een onzichtbare hand, de her-
senen, wordt voortgeduwd, aldus Van den Hoofdakker. Het is evident, 
zegt hij bovendien, dat wij zonder chemische stoffen in ons hoofd sociale 
interacties niet zouden kunnen uitvoeren, maar dat die sociale inter acties 
daarmee nog niet verklaard zijn. Wie zijn gedragingen probeert te legi-
timeren door te zeggen: ‘Het zijn chemische processen in mijn hoofd’, 
verschuilt zich achter een drogreden.

Hersenen produceren gedrag zoals de teelbal sperma produceert, 
maar de wetenschapper die seksualiteit wenst te verklaren door de teel-
bal te bestuderen mist inderdaad iets fundamenteels. Wie gedrag wil 
bestuderen moet kijken naar een buitenwereld, een werkelijkheid waar-
in het gedrag van dat individu plaatsvindt. Zoals Van den Hoofdakker 
schrijft: ‘Het centrale punt is dat de mens niet in een psychologisch of 
sociaal vacuüm leeft, maar in een context.’

Zonder context wordt elk gedrag een absurditeit, iets wat aan de 
orde was bij de uitspraak van het patiëntje van mijn vriend uit Leidsche 
Rijn. Overigens, als de psychotherapeut werkelijk een oorprothese had 
gehad, een oor van plastic, dan was de uitspraak door de herhaling nog 
steeds merkwaardig geweest. Maar de uitspraak was dan waar en niet 
meer absurd geweest en de patiënt had minder contactgestoord gele-
ken.

De Franse toneelschrijver Eugène Ionesco haalde teksten uit een 
leerboek Engels en liet die uitspreken door personages op het toneel. Zo 
demonstreerde hij de werking van het absurdisme: wat abnormaal is, 
wordt door de context bepaald, niet door de producent van gedrag.

In de film The Hurt Locker komt een Amerikaanse militair thuis die 
in Irak bommen onschadelijk maakte. Hij loopt door een supermarkt en 
beseft dat hij terug wil naar Irak. Is hij ziek? Nee, hij is eraan gewend 
geraakt gedrag te produceren dat normaal is in Irak; hij kan of wil zijn 
gedrag niet meer veranderen, dus gaat hij terug naar de plek waar dat 
gedrag normaal is.

Bij het kampsyndroom denken wij dat het kamp het trauma is, maar 
dat is wellicht onjuist, de bevrijding is het trauma. Wie eenmaal onder 
extreme omstandigheden een bepaald soort gedrag heeft moeten ver-
tonen kan zich niet of slechts met de grootste moeite aanpassen aan 
omstandigheden die normaal heten te zijn.

de context bepaalt niet alleen het gedrag, zij stuurt het gedrag 
ook. Wij zijn allemaal beïnvloeders van menselijk gedrag, al zullen wij 
ons daar vaak niet bewust van zijn of van willen zijn – beïnvloeding doet 
denken aan manipulatie en dat woord heeft een negatieve bijklank.

De psychiater is iemand die van een algemeen menselijke hobby zijn 
werk heeft gemaakt. Wat wij erbij doen, doet hij moedwillig, profes-
sioneel, en fulltime in de meeste gevallen. In de woorden van Van den 
Hoofdakker: ‘Immers iedere arts is een beïnvloeder van gedrag. Nog alge-

mener, wij zijn allemaal beïnvloeders van elkaars gedrag in ons dagelijks 
leven. Psychiaters zijn specialisten in het beïnvloeden van gedrag.’

Waarbij de psychiater uiteraard het gedrag van zijn patiënt zegt te 
beïnvloeden om de patiënt minder te doen lijden, hij heeft de eed van 
Hippocrates gezworen. Wij echter beïnvloeden doorgaans andermans 
gedrag om er zelf beter van te worden.

We steken vermoedelijk mede om er zelf beter van te worden enorm 
veel tijd in het beïnvloeden van andermans gedrag, zeg maar in het 
domesticeren van de ander. Een relatie kan bijvoorbeeld beschouwd wor-
den als een spel waarbij twee personen pogingen doen elkaars gedrag te 
beïnvloeden, in veel gevallen tot ze het erbij laten zitten. En opvoeding 
is niets anders dan gedragsbeïnvloeding met uiteenlopende middelen, 
al zijn sommige van die middelen in onbruik geraakt, bijvoorbeeld het 
Spaanse rietje. Op grotere schaal: belastingheffing is niet alleen nodig 
om de brandweer, het leger en de sociale zekerheid te bekostigen, maar 
ook een middel tot gedragsbeïnvloeding van de burgers, denk aan accijns 
op drank. De overheid heft ook belasting om het gedrag van de burgers te 
sturen, iets wat je in het huidige tijdsgewricht bijna zou vergeten.

In de liefde wordt manipulatie slechts zelden als zodanig herkend, 
maar dat is omdat wij onverbeterlijke romantici zijn. En ook omdat wij, 
hoe naar wij het woord ‘manipulatie’ ook vinden, het soms wel degelijk 
prettig vinden om te worden gemanipuleerd, al is het maar om tijdelijk 
te ontkomen aan ondraaglijke verantwoordelijkheden. Alleen als het de 
spuigaten uitloopt, zijn wij bereid toe te geven niet met liefde maar met 
emotionele chantage te maken te hebben.

Kortom, de mens mag dan geen speelgoedauto zijn, maar degenen die 
aan hem sleutelen gedragen zich wel degelijk als monteurs. Ik weet ook 
niet hoe zij zich anders zouden moeten gedragen.

Vrijheid kan worden begrepen als de mogelijkheid om gedrags-
beïnvloeding af en toe succesvol te weerstaan. Dus meer te zijn dan waar 
de omstandigheden iemand toe dwingen. Het recht je te verzetten, al is 
het maar op symbolisch niveau, juist ook dan als gedragsbeïnvloeders 
beweren het beste met je voor te hebben en geen enkel ander belang zeg-
gen te kennen dan jouw belang. Niets legitimeert manipulatie meer dan 
deze vermomming: ik doe het allemaal voor jou.

Maar wij weten nauwelijks wat goed is voor onszelf, laat staan dat 
anderen weten wat goed voor ons is. De omstandigheden zijn immers 
nauwelijks te overzien of te voorspellen, en het is de vraag of wij de gren-
zen van de zelfkennis aanvaard hebben. Hoe kun je jezelf echt kennen als 
je nooit helemaal zeker weet of je de mechaniek waarmee die zelfkennis 
tot stand komt echt kunt vertrouwen?

Van den Hoofdakker zegt met de nodige ironie dat psychiaters, net als 
de meeste andere mensen, personen zijn die weten wat goed is voor de 
ander. Waaruit een gezonde twijfel aan die professionele kennis spreekt. 
En de psychotherapeut Adam Phillips schrijft in zijn boek In onbalans 
dat wij, zoals Freud zegt, dieren zijn die nooit precies zullen weten wat 
onze fundamentele overtuigingen zijn.

De mens is daardoor noodzakelijkerwijs een producent van zelf-
bedrog. Dikwijls hebben wij preoccupaties om onze werkelijke preoccu-
paties mee te camoufleren. Anders gezegd: ons ‘ik’ is gefragmenteerd, als 
we het over eigenbelang hebben weten we niet altijd over welk deel van 
ons ik wij spreken.

Van den Hoofdakker schrijft over het beroep van psychiater: ‘Zijn 
ambacht staat in dienst van het waardenstelsel van deze maatschappij, 
dat hem voorschrijft om defecten te herstellen, pijn en ellende te bestrij-

In de liefde wordt manipulatie slechts 
 zelden als zodanig herkend, maar dat is 
omdat wij onverbeterlijke romantici zijn
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den enzovoort.’ Hier wordt de psychiater opvallend genoeg voorgesteld 
als iemand die zich verhoudt tot de patiënt als de automonteur tot de 
auto. De auto wordt startklaar gemaakt. Patiënt produceert het juiste 
gedrag, de psychiater kan weer verder.

Wat concreet wordt in oorlogsgebieden, waar psychologen en indien 
nodig psychiaters proberen om militairen in geestelijke nood gereed te 
maken of gereed te houden voor het krijgsbedrijf. Zij stellen nadrukke-
lijk dat zij geen therapie uitvoeren, dat moet thuis gebeuren, maar dat 
zij slechts gericht zijn op het normaal laten functioneren van de militair, 
terwijl het er in feite om gaat dat hij zijn gevechtstaken naar behoren kan 
uitvoeren.

De geestelijke gezondheidszorg in het leger volgt de logica van de 
gezondheidszorg buiten het leger. Patiënten moeten zo snel mogelijk 
worden klaargestoomd voor effectieve deelname aan de maatschap-
pij. Daar waar dat echt niet meer gaat worden de patiënten verzorgd en 
bezig gehouden, naar we hopen onder betrekkelijk aangename omstan-
digheden.

normaliteit, het produceren van normaal gedrag – en dat is ons doel, 
want als we dat produceren zijn we normaal – is de bereidheid om je ten 
minste gedeeltelijk te laten manipuleren.

Ik heb wel eens tegen mijn vriendin gezegd: ‘Ik laat me niet manipu-
leren.’ Aan haar reactie kon ik merken dat ze dat problematisch vond. 
Mensen die zich niet laten manipuleren zijn inderdaad een probleem; zij 
die consequent weigeren zich te laten manipuleren, bewust of onbewust, 
zijn abnormaal.

Een maatschappij heeft gedragscodes. Voor degenen met al te alterna-
tieve gedragspatronen is er in uiterste gevallen de gevangenis, de psychia-
trische inrichting en in veel landen uiteindelijk ook de doodstraf. Zij heb-
ben zich niet tijdig laten manipuleren. Slechts bij uitzondering mag het 
individu gedragscodes ongestraft overtreden. Denk aan Steve Jobs. Dat 
hij af en toe zijn blote voeten in het bedrijfstoilet stak, wordt als aange-
naam buitenissig beschouwd, als grappig, als bewijs van zijn genialiteit.

Wanneer de geijkte middelen om mensen te manipuleren falen, is het 
de vraag of het traditionele, humanistische mensbeeld, zoals Van den 
Hoofdakker dat voorstaat in zijn essays over de psychiatrie, nog wel houd-
baar is. Niet omdat ik me niet kan verenigen met dat mensbeeld, integen-
deel, maar omdat ik mij afvraag of wij daarmee niet veeleer een toestand 
beschrijven zoals die zou moeten zijn in plaats van de toestand zoals die is.

Ik sympathiseer met Van den Hoofdakker als hij schrijft dat hem de 
rillingen over de rug lopen als ‘menselijke ellende wordt teruggebracht 
tot farmacologisch manipuleerbare gedragsvormen’. Inderdaad schuilt er 
iets vreselijks, want onmenselijks, in het idee van de mens als fabriekje 
dat dankzij de farmaceutica in bedrijf kan blijven. Wij willen geen speel-
goedauto zijn. En wij zijn het vermoedelijk ook niet, althans niet voor 
onszelf, maar wel voor de ander.

Empathie is in wezen goed noch slecht, stelt Van den Hoofdakker. Als 
voorbeeld geeft hij de beul die empathisch zal moeten zijn om beter te 
kunnen martelen. De neutraliteit van empathie zou best weleens tot ons 
door mogen dringen aangezien christenen en de humanisten empathie 
tot een van hun belangrijkste afgoden hebben gemaakt.

De farmaceutica is net zo neutraal als empathie, misschien zou je far-
maceutica zelfs kunnen omschrijven als empathie in een tabletje. Maar 
het mag duidelijk zijn dat de definitie van machthebbers wat abnormaal 
gedrag is niet altijd hoeft overeen te stemmen met de definitie die psy-
chiaters hanteren. De geschiedenis heeft dat ook bewezen. De norm die 
gesteld wordt gaat altijd ook over macht.

Alle bedenkingen ten spijt, het lijkt me onvermijdelijk dat in de 
toekomst oorlogen met behulp van farmaceutica zullen worden uit-
gevochten. Want waarom zou je met veel moeite soldaten vernietigen 
als je met behulp van farmaceutica hun gedrag wezenlijk kunt beïn-
vloeden? En waarom zou je allerlei risico’s lopen door een bevolking in 
een vreemd en vijandig gebied of land voor je proberen te winnen door 
wegen en scholen te bouwen als je die bevolking ook sneller, effectiever 

en goedkoper met behulp van farmaceutica op andere gedachten kunt 
brengen?

Iets soortgelijks zien wij al in de technologie: een computervirus, Stux-
net, is met succes ingezet om de vermoedelijke pogingen van Iran om een 
atoombom te produceren te saboteren.

gedrag en identiteit zijn niet van elkaar los te koppelen. Identiteit zal 
aan gedrag voorafgaan maar gedrag is ook een bouwsteen om identiteit te 
creëren. En identiteit wordt met behulp van literaire technieken gecon-
strueerd om eenheid en samenhang te suggereren.

De constructie van identiteit, in de meeste gevallen een onbewust pro-
ces, is dus een talige aangelegenheid, wij bestaan uit feitjes en weetjes over 
het verleden van onze opvoeders of onze ouders en ons eigen verleden. Van 
die weetjes hebben wij een coherent verhaal gemaakt. Alleen al daarom 
is het zo onzinnig mensen te reduceren tot hun chemische processen. Dat 
is net alsof je over een roman beweert: dat is bedrukt papier. Niet onwaar 
maar je zegt er niets mee. Mensen zíjn een verhaal. De constructie van ons 
ik bestaat uit een verzameling anekdotes met dezelfde hoofdpersoon. Met 
behulp van die verhalen produceren en legitimeren wij gedrag, waarmee 
wij weer het gedrag van andere mensen beïnvloeden. Anders gezegd, wij 
zijn dragers, ontvangers en verspreiders van informatie.

Het produceren van sociaal wenselijk gedrag, en uiteindelijk is het dat 
waarover we het hebben als we iemand normaal of juist niet normaal 
noemen, is vooral een kwestie van imitatie. Hoezeer wij ook hechten aan 
de illusie van uniciteit, als wij een origineel gedragsfabriekje zouden zijn 
zouden we niet normaal zijn.

Ook onze opvattingen, onze opinies, onze esthetische voorkeuren, die 
wij voor uiterst individueel houden, zijn voor het grootste gedeelte het 
resultaat van gedragsbeïnvloeding. Wij zijn buiksprekers die door andere 
buiksprekers in bedwang worden gehouden. Wij zijn marionetten die 
andere marionetten laten bewegen. Speelgoed.

In 2003 schreef ik in NRC Handelsblad: ‘Als je jong bent, denk je dat 
er normale mensen bestaan, maar dat jij de pech hebt ze niet te kennen. 
Later kom je erachter dat dat onzin is, dat er geen normale mensen 
bestaan. Er bestaan alleen patiënten. Sommige patiënten weten zich 
staande te houden ten koste van andere patiënten en die noemen we 
daarom geen patiënten. Die noemen we geslaagd.’

Psychiaters, psychotherapeuten en romanschrijvers hebben met 
elkaar gemeen dat ze zich beroepsmatig interesseren voor menselijk 
gedrag, en dan met name het gedrag dat afwijkt van de norm. Wat de 
literatuur betreft, alle verhalen gaan over menselijk gedrag. Beckett 
heeft het in zijn meest hermetische prozafragmenten nog over mense-
lijk gedrag. Weliswaar gedrag dat doet denken aan de jongen die alleen 
kon of wilde zeggen: ‘Jouw oor is van plastic.’

Adam Phillips beweerde dat wij geen definitie kunnen geven van 
normaliteit zonder een ziektebeeld te schetsen. Zodra wij het norma-
le van een definitie voorzien wordt het iets krankzinnigs, wij kunnen 
hooguit de parameters geven waarbinnen gedrag moet blijven wil het 
normaal genoemd worden.

Nogmaals, zonder context geen normaliteit.
Het is daarom belangrijk, wat helaas niet evident is, dat Van den 

Hoe minder last je hebt van vaststaande 
ideeën over wie je bent, hoe beter je in 
staat bent normaal gedrag te produceren
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Hoofdakker in zijn essays over de psychiatrie blijft hameren op de 
context. De omstandigheden dicteren wat normaal is, en de geeste-
lijke gezondheid van het individu blijkt uit het vermogen zich aan die 
omstandigheden aan te passen. Het produceren van normaal gedrag, 
een vorm van assimilatie, is altijd een overlevingsstrategie. De omge-
ving verschaft ons informatie over de regels en wetten die daar heer-
sen, wij verwerken die regels en wetten zo snel mogelijk en passen ons 
aan, zo overleven wij.

ptsd, posttraumatische stressstoornis, is in veel gevallen een soort jet-
lag. Het individu produceert gedrag dat bij plek A hoort terwijl hij al op 
plek B is aangekomen. Niet voor niets krijgen veel militairen pas last van 
ptsd op het moment dat ze het oorlogsgebied verlaten hebben en thuis-
komen.

Hoe minder last je hebt van vaststaande ideeën over wie je bent, hoe 
buigzamer de identiteit en hoe beter je in staat bent normaal gedrag te 
produceren. Maar aanpassingsvermogen aan de omstandigheden, wat 
wij normaal gedrag noemen, kan natuurlijk absurde vormen aannemen. 
In Woody Allens film Zelig heeft de hoofdpersoon zich het aanpassings-
vermogen zo goed eigen gemaakt dat hij als hij met een tandarts praat 
ook een tandarts wordt en als hij met een indiaan praat, verandert in een 
indiaan.

de eenheid van het ik, zoals Freud stelde, is een precaire aangele-
genheid. Van alle kanten wordt het ik aangevallen en onder druk gezet 
door tegenstrijdige verlangens en verboden, wat zou kunnen leiden tot 
normafwijkend gedrag of tot neuroses, het neveneffect van het met man 
en macht produceren van normaal gedrag.

De fascinatie van romanciers voor het abnormale komt denk ik voort 
uit een intuïtief vermoeden over een diepe angst die producenten van 
gedrag hebben. Dat zij op een dag het sociaal wenselijke gedrag niet meer 
kunnen produceren. Zoals acteurs vrezen voor het moment dat zij hun 
tekst totaal kwijt zijn, zo vrezen mensen uit hun rol te vallen.

Kierkegaard schreef: ‘De natuur heeft vergeten dat ze chaos is. Maar 
het kan haar elk moment weer te binnen schieten.’

Het kan ons elk moment te binnen schieten dat we chaos zijn. Met 
alle middelen die ons ter beschikking staan, proberen we dat moment te 
voorkomen.

Een roman beschrijft doorgaans het scenario waarvoor mensen bang 
zijn en waarnaar ze tegelijkertijd verlangen – vrees en verlangen zijn 

zelden geheel van elkaar te scheiden. Dat scenario ontvouwt zich op het 
moment dat zij zich laten gaan.

Het voortdurend onder wisselende omstandigheden moeten produce-
ren van sociaal wenselijk gedrag is beklemmend en vaak ook beledigend 
voor de persoon in kwestie. De enige manier om aardigheid in de pro-
ductie te houden is om het te zien als spel. Alleen al daarom kan ik het 
uiteindelijk niet eens zijn met Van den Hoofdakkers these dat de mens 
geen speelgoed is. Wij zijn wel degelijk speelgoed. We kunnen hooguit 
vriendelijk vragen: ‘Maak me alstublieft niet kapot. Andere mensen wil-
len ook nog met me spelen.’

De onvermijdelijke vraag luidt: als wij gedrag produceren dat afhan-
kelijk van de omstandigheden normaal kan worden genoemd, wat is dan 
het wezen van die producent van sociaal wenselijk gedrag?

Primo Levi heeft het in Is dit een mens over de ‘lijdende nadenkende 
kern’ van een medegevangene. Ik vermoed dat in ieder mens, in ieder 
stuk speelgoed, zo’n kern zit, maar dat over die kern niets gezegd kan 
worden. Die kern is ons radioactieve materiaal, wij begraven hem diep. 
Wij kunnen er geen mededelingen over doen, of hooguit op indirecte, 
symbolische wijze, bijvoorbeeld via de kunst.

Het zijn vermoedelijk de mensen die wij psychisch niet in orde noe-
men die er niet in slagen hun radioactieve materiaal goed te begraven.

Dat ik mij van de lente wilde laten opnemen op de psychiatrische afde-
ling van het umc had er niets mee te maken dat ik meende dat ik geen 
sociaal wenselijk gedrag meer kon produceren. Het klinkt onbescheiden 
– men dient niet over zichzelf te zeggen dat men ergens in uitblinkt – 
maar ik geloof dat ik in het produceren van dergelijk gedrag uitblink.

Nee, ik wilde met psychiaters en hun patiënten leven zoals ik diverse 
malen met verscheidene legers in oorlogsgebieden heb geleefd. Ik wilde 
het radioactieve materiaal benaderen.

De psychiatrische afdeling van het umc was gestart met 
een project waarbij familieleden van jeugdige patiënten de 
nacht konden doorbrengen op de gesloten afdeling. Maar 
het bleek dat veel familieleden het te eng vonden. Een psy-
chiater was op het idee gekomen om mij te vragen daar te 
logeren zodat familieleden zouden inzien dat het helemaal 
niet eng is.

Ik zei: ‘Ik wil daar best logeren, maar dan wil ik ook 
gewoon behandeld worden door de psychiaters. 

En dan ga ik over die behandeling schrijven. 
Ik ben nu veertig, ik moet nu behandeld 
worden, straks hoeft het niet meer.’

Toen de plannen de hogere echelons 
van het management bereikten, 
ontstond er paniek. Het is mis-
schien wat voorbarig om conclu-

sies te trekken, maar het lijkt alsof 
de psychiatrie banger is voor pottenkij-

kers dan het leger.
Maar het umc en de heer Kahn gunnen mij een herkansing. 

Als alles goed gaat word ik in de zomer van 2012 opgenomen. Ik ben 
zeer benieuwd aan wie ik me zal assimileren om daar normaal gedrag te 
produceren: aan het verpleegkundig personeel, aan de patiënten of aan 
de psychiaters.

Dat er geen normale mensen bestaan, betekent namelijk niet dat er 
geen norm is die ons afhankelijk van tijd en plaats steeds weer zal dicte-
ren wat normaal is. 

We kunnen hooguit vriendelijk vragen: 
‘Maak me alstublieft niet kapot. Andere 
mensen willen ook nog met me spelen’
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soms word ik gevraagd om op een sym-
posium te spreken over De Bibliotheek. In de 
uitnodiging is vaak al de lichtnerveuze trilling 
van vrees en wanhoop hoorbaar die het biblio-
theekwezen al 25 jaar beheerst.

‘Zou u iets willen zeggen over de toekomst 
van de bibliotheek?’

Het is dezelfde soort vraag die in de jaren 
zeventig aan religieus angehauchte schrijvers 
of denkers werd gesteld door kerkelijke organi-
saties: ‘Is er nog plaats voor het geloof in onze 
samenleving?’

Op beide vragen kan om verschillende rede-
nen makkelijk ‘ja’ worden gezegd, maar ‘hoe’ is 
een ander kwestie.

Lang geleden verdiende ik als aanstormend 
dichter/schrijver wat bij door stukjes te schrij-

De verwarring van het bibliotheekwezen

Gamen doe 
je maar thuis
Met merkbare wanhoop verzinnen bibliotheken de ene 
gekkigheid na de andere om jongeren en allochtonen 
naar binnen te krijgen. Willen ze overleven, moeten ze 
juist terug naar de kern: studie en collectie. 

door marcel möring
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ven voor de Drentse en Asser Courant. Omdat 
ik een bril droeg en zwarte kleren werd ik ‘onze 
culturele correspondent’ en dat betekende dat 
ik ook de vergaderingen van de raadscommis-
sie cultuur mocht bijwonen. Een flink aantal 
jaren heb ik die maandelijkse vergaderingen 
mee gemaakt en heel vaak kwam daar de biblio-
theek ter sprake. Nooit, in al die jaren, tijdens al 
die zich als een levensmoe karrenpaard voort-
slepende avonden met vieze commissiekoffie 
en niet-leuke grapjes (‘Dat zei mijn vrouw 
vannacht nog!’), nooit heeft daar iemand 
voor gesteld om nu eens niet te bezuinigen op 
de bibliotheek. Nooit. Integendeel, ze waren 
allemaal de bibliotheek liever kwijt dan rijk. 
De liberalen, omdat ze vonden dat de markt-
werking… eh… moest werken. De confessione-

len omdat ze de bibliotheek duur en gevaarlijk 
vonden. De socialisten omdat er altijd wel eerst 
een oude wijk was die fysiek dan wel sociaal 
heropgebouwd moest worden.

Het waren de jaren tachtig, ik geef het toe, 
maar ik denk dat er niet veel veranderd is. De 
bibliotheek heeft nog altijd nauwelijks vrien-
den op de juiste plaatsen.

Ja, nu hoor ik al gesputter en gemopper, 
want er komen toch steeds weer leuke nieuwe 
potjes voor het bibliotheekwerk bij, voor als er 
iets digitaals wordt gedaan voor achtergestelde 
doelgroepen. Tien jaar geleden waren dat Jonge-
ren, in de Leefbaar-periode waren dat Gewone 
Mensen, in Friesland zijn het  Friestaligen, in 
Amsterdam Jonge  Allochtonen en in Bloemen-
daal zullen het wel  Dyslectische Hockeyers zijn. 
Iedere politieke kleur en elke plaats heeft zijn 
eigen doelgroep. En omdat iedere politicus ook 
nog zijn eigen stokpaardje heeft en overheids-
beleid ook nog eens de  neiging heeft om trends 
geweldig over te waarderen, kun je als eenvou-
dige bibliotheekmanager zomaar zitten met 
het dilemma dat je je steun alleen kunt behou-
den door de  homoseksuele Friestalige dyslec-
tische allochtone medemens digitaal te bedie-
nen. Over de aanschaf van zoiets over bodigs als 
 dichtbundels of moeilijk toegankelijke romans 
hoeven we dan niet meer na te denken.

Toen de kerken in de jaren zestig begonnen 
leeg te lopen hebben goed- en kwaadwillende 
idealisten getracht het tij te keren met beat-
missen, jongerendiensten, Pesach-Pasen en het 
langzame afschaffen van zoiets lastig als het 
Godsidee en het hele web van verplichtingen 
die daar bijhoren. Hoe meer banjo’s en elektri-
sche gitaren ze in de mis stopten, hoe meer ze 
die nieuwe doelgroepen – jongeren! jongeren! 
– tegemoetkwamen, hoe minder kerk er over-
bleef en het gevolg kennen we allemaal: de ker-
ken zijn leeggelopen en komen, ook al is er veel 
nieuwe spiritualiteit, nooit meer vol.
 
toen lang geleden de nieuwe vestiging van 
de hoofdbibliotheek in Assen werd geopend 
bracht ik een boek terug dat ik 25 jaar geleden 
had geleend. Het was Dubliners, mijn eerste 
kennismaking met Joyce. Het boek had zo veel 
indruk gemaakt dat ik het inleveren destijds 
had uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld, tot ik 
besloot dat ik dit boek niet terug kon, nee: niet 
terug wilde, geven.

Ik kwam als puber elke week in de biblio-
theek. Ik had een dubbel lidmaatschap en ver-
trok meestal met tien boeken: zes romans en 
vier non-fictieboeken, die toen nog studieboe-

ken heetten. Dat was de regel: drie voor je ple-
zier en twee om iets van te leren. Zelfs nu, 35 
jaar later, kan ik me nog herinneren in welk rek 
ik Dubliners vond, net zoals me nog steeds hel-
der voor de geest staat met welke honger ik elke 
week de zaal betrad en de smaak van avontuur 
en ontdekking die daarbij hoorde. De biblio-
theek was de deur naar een wereld waar ik mij 
Amundsen op zoek naar het magnetische noor-
den voelde, Livingstone die de bronnen van de 
Nijl tracht te vinden, Columbus die land in de 
verte ziet.

Toen ik mijn exemplaar van Dubliners terug-
bracht verhuisde de Asser bibliotheek naar een 
winkelcentrum, want dat was het politieke idee 
in die tijd: dat cultuur eigenlijk ook een pro-
duct was. Inmiddels staat diezelfde ‘bieb’ weer 
op het punt om verplaatst te worden, nu naar 
het soort cultuurcombo dat op het ogenblik in 
de mode is en waarin allerlei culturele instellin-
gen worden ondergebracht. Tegelijkertijd wor-
den de vier wijkfilialen, waarvan één nog maar 
net open, gesloten vanwege bezuinigingen.

Assen is niet de enige plaats waar filialen 
dichtgaan en de bibliotheek onder druk staat. 
Het hele bibliotheekwezen wankelt. Dat 
komt enerzijds omdat boeken goedkoper zijn 
geworden en via Amazon of Bol thuis worden 
bezorgd, anderzijds omdat er minder wordt 
gelezen. Het bibliotheekgebruik loopt al twin-
tig jaar terug. De bezoekcijfers nemen af en 
elk jaar worden er minder boeken uitgeleend. 
Het aantal lidmaatschappen neemt de laatste 
tijd licht toe. Dat komt vast door Nederlanders 
van Turkse en Marokkaanse afkomst, die rela-
tief veel gebruikmaken van de bibliotheek. Ook 
bij jongeren is de bibliotheek populairder dan 
ooit. Voor hen is de bibliotheek geen uitleen-
faciliteit, maar een studiecentrum. Mijn twin-
tigjarige zoon en zijn vrienden staan in hun 
schoolvakanties extra vroeg op om een plaatsje 
in de studiezalen te bemachtigen. In de grote 
steden is er in dat soort periodes een enorm 
tekort aan werkplekken. Ik begreep eerst niet 
goed waarom dat gebeurde. De meeste jonge-
ren hebben tegenwoordig behoorlijke kamers, 
met een bureautje en computer. Maar daar gaat 
het niet om, blijkt uit navraag. Ze gaan naar de 
bibliotheek vanwege de rust en stilte die daar 
heerst, examenbundels en naslag werken die 
voorhanden zijn, de mogelijkheid om samen 
te studeren en omdat ze zich daar niet kunnen 
laten afleiden door internet, muziek en mobiele 
telefoon.
 
de bibliotheek is lang door politiek en overheid 
gebruikt als de hoer van de verheffingsgedachte. 
En nog steeds zweeft dat idee door de hoof-
den van wie zich met de bibliotheek bemoeit. 
Tegelijkertijd is er het idee van ‘de bibliotheek’ 
als een soort monument van beschaving. Arie 
van der Zwan vatte beide gedachten samen tij-
dens een symposium van de openbare biblio-
theek Rotterdam: ‘Ik geloof (…) absoluut niet 
in de populariteitscultus van bibliotheken. De 
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biblio theek hoort er te zijn ter verheffing van 
de mens. En dan benadruk je dat je een drem-
pel over moet gaan, en wat mij betreft dwing je 
mensen tot rituele handelingen: voeten vegen, 
jas afgeven, eventueel handen wassen voordat 
hij een boek mag aanraken. Dan is het weer een 
tempel, een tempel van cultuur.’

Maar de basale gedachte achter de biblio-
theek is nooit die van verheffing of tempel der 
cultuur geweest. De bibliotheek, en dat is nog 
steeds haar raison d’etre, dient twee zeer prak-
tische noodzaken: het verzamelen, bewaren en 
toegankelijk maken van de talige cultuur ener-
zijds en anderzijds een omgeving te zijn waarin 
kennis verworven, bestudeerd en verwerkt kan 
worden.

Onder druk van commercie en bezuinigin-
gen hebben de bibliotheken zich echter tot het 
tegendeel bekeerd. Ze hebben zich gestort op 
de uitleen van dvd’s (de complete Soprano’s!) 
en games.

Zo gaat het in mijn oude bibliotheek in 
Assen: ‘Enter the “bieb” and play! Kom gamen 
op de jongerenafdeling van Bibliotheek Assen. 
Je kunt hier op een groot scherm gamen. Op 
de consoles: Wii, Xbox 360 en Playstation 3 of 
op de game-pc’s. Je bibliotheekpas geeft je toe-
gang tot tientallen spellen.’

Ja, leuk. Maar waarom? En waarom moet 
dat worden aangekondigd in krakkemikkig 
Engels? Waarom heet de persoonlijke zoek-
pagina van de bibliotheek Rotterdam ‘My 
Discoveries’? Waarom organiseert de Oba in 
Amsterdam nu al drie jaar achter elkaar ‘Hoed-
jesdag’ ter gelegenheid van de derde dinsdag 
in september? Waarom kun je in de Ensche-
dese bibliotheek een workshop Twitter vol-
gen? Waarom is de boekentip van de week in 
Eindhoven Amuse hapjes & heerlijke snacks 
van Noëmie André? En waarom viert de Stads-
bibliotheek Maastricht in het kader van haar 
350-jarig bestaan een app-ontwerpwedstrijd?

Het bibliotheekwezen is in verwarring. Aan 
de ene kant komt dat door toenemende bezui-
nigingen en de druk om de doelgroepen du jour 
te bedienen, aan de andere kant omdat er geen 
duidelijk beeld bestaat van wat een openbare 
bibliotheek in deze tijd kan en moet zijn. En 
dus wordt met merkbare wanhoop de ene gek-
kigheid na de andere bedacht, en zonder veel 
resultaat. Uit cijfers van het cbs blijkt dat alle 
uitleningen dalen, behalve die van video’s en 
dvd’s en tijdschriften.

En dan is er nog een fundamenteel pro-
bleem. De bibliotheken lenen tegen belache-
lijk lage bedragen boeken uit aan mensen die 
ze heel best zelf kunnen kopen. De midden- 
en hoge inkomens maken volgens het scp het 
grootste deel uit van de leners. Die groepen 
zijn niet bepaald het speerpunt van leesbevor-
dering, alfabetisering of verheffing. De kosten 
van deze dienstverlening aan mensen die hem 
niet nodig hebben worden gedragen door de 
samenleving (in de vorm van subsidie) en de 
boekenbranche. Uitgevers verdienen niets aan 

uitleningen, schrijvers krijgen 0,1162 euro per 
boek. Dat staat in schril contrast tot audio- of 
videohits die per uitlening 1,0860 doen. Een 
dikke pil waar iemand als Peter Buwalda jaren 
aan heeft gewerkt levert geen fractie op van de 
Super Piraten CD Deel 2, waarop zulke werken 
staan als Troela, o troela van De Casino’s en 
Jodel-Greetje van The Valley Skiffle Group.

Aan welk deel van de bibliotheektaak vol-
doet het ter beschikking stellen van de Piraten-
cd of Battlefield 2 (een oorlogsgame)? Ik ben 
het niet eens met hen die de bibliotheek een 
tempel vinden waar je bedeesd je voeten veegt 
voor je deel mag nemen aan de rijkdommen die 
de cultuur heeft voortgebracht. Maar dit is het 
andere uiterste.

Ik weet wel waar het uit voortkomt, die nei-
ging om eigenlijk alles maar aan te bieden. Het 
is een uitdrukking van een grotere culturele 
verwarring, een pseudo-democratisch relati-
visme dat uit lafheid weigert onderscheid te 
maken, dat onder druk van de grootste gemene 

deler en de publieksgeilheid van doelgroepen-
politiek alles van evenveel belang vindt. Zo is er 
geen verschil meer tussen De driekusman en de 
Sacre du printemps. Zo is het laatste hitje van 
Gordon meer waard dan het nieuwe boek van 
Dautzenberg. Zo zetten gemeentebestuurders 
musea onder druk om ‘minder avant-gardis-
tisch’ te zijn en zich meer te richten op de lokale 
bevolking. Alles is hetzelfde, de markt bepaalt 
de waarde en niets mag ons iets kosten.

 Maar de bibliotheek lijdt niet alleen onder 
de effecten van populistische politiek en cultu-
rele gelijkschakeling. Het achterliggende idee 
is verworden tot een moeras van willekeur 
en goedbedoelde onzin. Er worden taken uit-
gevoerd die niets hebben te maken met het 
wezen van ‘de bibliotheek’ en groepen bediend 
die daar niets te zoeken hebben. De bibliotheek 
is bezig te smoren in haar eigen irrelevantie.

Terwijl het idee van de bibliotheek zeer rele-
vant is. De vraag is ook niet of de bibliotheek 
moet overleven, maar hoe.

ik denk dat de toekomst van de bibliotheek 
ligt in de terugkeer naar de kern van het onder-
liggende idee: studie en collectie. Nut en waar-
de van de bibliotheek als studiehuis worden 
bewezen door de enorme groepen scholieren 
en studenten die daar willen leren en studeren. 
Maar maak er dan ook veel meer een studiehuis 
van. Blijf open, zoals de Oba in Amsterdam, tot 
minstens tien uur ’s avonds. Zorg voor voldoen-
de internettoegang en beperk die tot onderzoek 

en verkenning. Chatten, facebooken en gamen 
doe je thuis. Plaats banken en fauteuils en laat 
een ondernemer als Lebkov zijn sandwiches 
en koffieconcept in de bibliotheek exploiteren. 
Bied studiebegeleiding aan en speel in op de 
examenonderwerpen van middelbare scholen. 
Organiseer bijlesgroepen in aparte studiezalen.

Wat de collectie betreft: stop de ongebrei-
delde verzamel- en aanbiedzucht. Het is ner-
gens voor nodig om populaire tv-series op dvd 
uit te lenen, en de hits van vandaag kan ieder-
een voor 99 cent downloaden bij iTunes. Het 
is geen publieke zaak om populaire muziek en 
televisieprogramma’s aan te bieden. Compu-
tergames hebben ook geen plaats in de collectie 
van de bibliotheek. Ja, ze behoren tot ‘de cul-
tuur’ , maar als je alles wat daartoe behoort wilt 
aanbieden kun je ook wel een kledinguitleen, 
een fitnessruimte en een seksshop exploite-
ren. Niet alles moet verzameld en aangeboden 
worden, niet alles is van evenveel belang. Er 
is niets op tegen om cultuurdragers op intrin-
sieke waarde te selecteren. Als je dat doet word 
je niet onmiddellijk een cultuurtempel voor 
D66-stemmers en NRC-lezers. Richt je verder 
op jongeren uit gezinnen waar nauwelijks cul-
tuurdragers thuis zijn. Games en muziek kopen 
ze zelf wel, maar boeken en kwaliteitsfilms en 
andere muzieksoorten dan uit de hitlijsten 
kennen ze nauwelijks.

Onder druk van bezuinigingen en markt-
denken is de vraag van vandaag of wij hier 
allemaal voor moeten betalen. Dat is een goede 
vraag. Ik stel hem zelf ook wel eens. Bijvoor-
beeld als het gaat om de honderden miljoenen 
euro’s die jaarlijks in voetbalwedstrijden wor-
den gestopt in de vorm van openbare orde-
beheersing. Ik vraag er niet om, maar er gaat 
toch belastinggeld heen. Of onze aanwezigheid 
in Afghanistan. Ik vroeg er niet om, maar…

Bibliotheken, opera, serieus toneel, echte 
literatuur, schilderkunst, ballet: de meeste 
mensen hebben er niets voor over. Net zoals ik 
niets over heb voor oorlog, voetbal en de com-
merciële tv-zenders.

Maar daar gaat het niet om. Je koestert iets 
niet omdat je er zelf direct iets aan hebt. Je 
steunt het idee van ‘de bibliotheek’ niet omdat 
het jouw leven leuker maakt. Het is gewoon 
belangrijk. Net zo belangrijk als watervoor-
ziening. Net zo belangrijk als de deltawerken. 
Belangrijker dan het koningshuis. Wat wij 
zijn, wat wij willen en wat wij weten, dat ligt 
in de bibliotheek opgeslagen, daar kunnen we 
het lezen en bestuderen. Wie daar nonchalant 
of luchthartig mee omgaat verwaarloost niet 
alleen zijn cultuur, maar toont ook gebrek aan 
zelfrespect. Zonder behoorlijke bibliotheken 
kun je nog zo hard over de wortels van onze 
joods-christelijke cultuur kletsen, maar zal er 
niemand meer zijn om te weten waarover je 
het hebt.

(Het statistische materiaal stamt uit De open-
bare bibliotheek tien jaar van nu, SCP, 2008)
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Enschedese bieb een 
 workshop Twitter volgen?
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ik ging naar IJburg in Amsterdam om de 
drijfwijk te bekijken. En ik zag een wonderlijk 
ensemble dat zowel in Bangkok als in Seattle 
had kunnen passen. Eerder Seattle trouwens, 
hoewel Bangkok op het ogenblik meer gebaat 
zou zijn met zo’n wijk van drijvende huizen. 
Waarom Seattle? Omdat daar in de baai al 
ruime tijd geleden huizen in het water zijn 
 afgemeerd, bereikbaar over board walks en 
plankieren. Nederland loopt in dat opzicht ach-
ter, nogal verwonderlijk voor een dichtbebouwd 
land in de delta. Daar hadden we als de kippen 
bij moeten zijn, na 1953.

Het wijkje op het Steigereiland op IJburg 
heeft toeristische en ecologische potentie, dat 
zeker, maar daarover zo meer. Want waarom 

zou je woningen in het water leggen als er ook 
land is? Ik zeg niet genoeg land, want Neder-
land heeft misschien meer wateroppervlak dan 
land, zodat amfibische woningen eerder regel 
dan uitzondering zouden moeten zijn. Maar 
op de een of andere manier is het er niet van 
gekomen: vanwege een psychologische weer-
stand, het gemis aan geschikte plekken en daar-
aan gekoppeld een fatsoenlijke infrastructuur. 
Ook waterwoningen moeten nu eenmaal op 
het riool zijn aangesloten en van gas en elektra 
worden voorzien. Als dan ook het waterpeil op 
en neer pleegt te gaan, ontstaat er gevaar voor 
breuken in de leidingen. Er is dus een flexibele 
toevoer geboden.

Dat een drijvende wijk uitkomst kan bieden 

in tijden van wateroverlast, bewees het recrea-
tie-eiland Olderhuuske bij Roermond in 1995. 
Terwijl de rest van Limburg bezig was woon-
kamers leeg te pompen of zandzakken aan te 
slepen, deinden de witte villa’s van Olderhuuske 
mee met het peil van de Maas. Het was veruit 
de enige woonwijk langs de oever die geen last 
had van de overstroming. Het zou een signaal 
geweest moeten zijn voor ontwikkelaars die zo 
nodig in de uiterwaarden willen bouwen, maar 
Olderhuuske is een zeldzaamheid gebleven.

Een paar jaar later, in 1998, kwam ik met het 
drijvend potentieel in aanraking in de gemeen-
te Gouda. Die had kunstenaar Hans Venhuizen 
benaderd voor een creatief en uitdagend onder-
zoek. Titel van de manifestatie was De kunst 
van het vestigen. Venhuizen runt een project- 
en onderzoeksbureau op het gebied van cultu-
rele planologie en conceptmanagement. Er was 
werk aan de winkel in Gouda. Venhuizen liet 
sprekende foto’s zien van verzakte woningen, 
waardoor deuren niet meer aansloten bij de 
stoep. Tuinen dreigden in de plomp te verdwij-
nen als bewoners geen grondsuppletie toepas-
ten. Gouda, zoveel werd duidelijk, is het putje 
van Nederland, de drassigste aller steden in de 
polder, en daardoor feitelijk ongeschikt om te 
bewonen. Het toenmalige kabinet had de euve-
le moed om in de nabijgelegen Zuidplaspolder 
woningen te bouwen, en de vraag kwam op: 
moet dat wel?

In Gouda zou technisch gezien bouwen 
verboden moeten zijn. Om de zompige bodem 

Waarom de tijd rijp is voor de waterwoning

Drijven of blijven, 
dat is de vraag
Hoewel Nederland meer water heeft dan land, moeten we 
ons de drijfwijk nog eigen maken. Op het Steigereiland in 
het Amsterdamse IJburg wordt een poging gedaan. 
door jaap huisman

amsterdam, 

het steigereiland 
op iJburg
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voor bebouwing geschikt te maken moet er 
minimaal vijftien meter diep geheid worden 
nadat er een flink zandpakket opgespoten is. 
Bij het heien verdwijnt een groot kapitaal onder 
de grond terwijl bij het opspuiten alle karakte-
ristieken van het landschap worden verwoest. 
Juist dat landschapsschoon van het Groene 
Hart is een van de redenen waarom je uitgere-
kend in Gouda wilt wonen. Zie daar het gevecht 
met het veen: mooi maar ongenaakbaar.

Venhuizen en zijn team kwamen dan ook 
tot de conclusie dat voor Gouda en omstreken 
onorthodoxe oplossingen nodig waren. Omdat 
je de bewoners moeilijk de stad kunt uitjagen 
en de bebouwing van de Zuidplaspolder een 
gelopen race bleek, stelde hij fundamentloze 
woningen voor. Op piepschuim, op palen, op 
pontons of op ander vederlicht materiaal. De 
‘amfibische woning’ voldoet aan al deze voor-
waarden. Daarbij gaat het om een woning die 
op een betonnen bak is gebouwd en zowel op 
het water als op het land of drasland wordt 
afgemeerd. De woning drijft en past zich daar-
mee optimaal aan aan de bodemomstandig-
heden. Omdat ze mobiel is, beschadigt ze de 
kwaliteiten van het landschap niet, sterker: het 
landschap wordt optimaal benut. Ze kan als 
een ‘vrij liggende’ woning eenvoudig als cata-
loguswoning gefabriceerd en vervoerd worden. 
Venhuizen fantaseerde verder over hoe zo’n 
milieu eruit kan zien: overdekte parkeerboten, 
een drijvend pompstation, een srv-boot, park-
boten en een drijvende school. Door het ontbre-
ken van fundamenten worden geen schaarse 
woningbouwcontingenten verbruikt – het quo-
tum dat een gemeente van provincie of rijk mag 
bouwen.

het was een interessante gedachte. Alleen 
kwam ze waarschijnlijk te vroeg. Nooit meer 
gehoord of Gouda er iets mee heeft gedaan. 
Maar elders hebben initiatiefnemers – archi-
tecten en utopisten, realisten en pioniers – 
niet stil gezeten. Afgelopen zomer bezocht ik 
aan de Hollandse IJssel het project de Wind-
roos. Architect is Kor Aldershoff, die een soort 
levenswerk in vervulling ziet gaan. Zijn ronde 
drijvende paviljoen kan geschikt gemaakt wor-
den voor vergaderingen (het waterschap heeft 
uiteraard belangstelling), voor exposities en 
presentaties. Het is zelfs denkbaar het Wind-
roos-principe te benutten als woning. De kracht 
van het ontwerp is dat het licht is, dankzij een 
houtskeletconstructie, en dat het meedraait 
met de zon, zodat je optimaal profiteert van de 
(zonne)energie. 

Verwant aan de Windroos zijn de ‘drijvende 
bollen’, een kosmisch ogend platform, dat vorig 
jaar in de Rotterdamse Rijnhaven werd afge-
meerd. Ook die zijn bedoeld als promotie artikel 
voor het wonen op het water. De matglazen 
bollen van Deltasync/Public Domain Archi-
tects zijn opgebouwd uit honingraatvormige 
vensters. Het flink gesubsidieerde project was 
het afgelopen jaar een grote publiekstrekker en 

gaf een voorproefje van de mogelijkheden van 
‘bouwen op het water’. Op de site van Deltasync 
– een ingenieursbureau dat samenwerkt met de 
TU Delft – wordt een toekomstbeeld geschetst 
van een stad op het water die geheel bestaat 
uit koepelvormige gebouwen die per steiger 
bereikbaar zijn. 

Zo ver is het nog niet. Desondanks gaf de 
gemeente Rotterdam met de installatie te ken-
nen een begin te willen maken met een wijkje 
van drijvende huizen in de Nassauhaven. Geen 
stand-alone-villa’s en evenmin woonboten, 
maar nadrukkelijk een ensemble, met een 
straatje en gemeenschappelijke voorzieningen. 
‘De tijd is er rijp voor’, jubelde Hans Beekman 
van het project Stadshavens bij RTV Rijnmond. 
Een jaar later is het alleen nog bij goede voor-
nemens gebleven – een bewijs dat het niet hard 
gaat. Dat heeft onmiskenbaar te maken met de 
crisis die de bouw als geheel treft.

Crisis of niet, de amfibische wijk is alom-
tegenwoordig. In Monnickendam, buitengaats 

in het IJsselmeer, in Lelystad en in de toekomst 
ook in Oost-Watergraafsmeer in Amsterdam 
waarvoor een prijsvraag is uitgeschreven. Een 
belangrijke verklaring voor het potentiële suc-
ces is dat zo’n wijk flexibel is en betrekkelijk 
makkelijk (en dus goedkoop) te maken. Heien 
en funderen zijn niet aan de orde. De polder 
verdient het.

maar ziet het er ook uit? Op het Steigereiland 
op IJburg is een rechthoekig bassin gereser-
veerd voor de drijvende woningen, waarbij een 
diagonaal is uitgespaard voor de hoogspan-
ningsleiding die daar loopt. De omstandig-
heden zijn dus suboptimaal; het is te hopen dat 
de bewoners gevrijwaard blijven van straling.

Als je de steiger op loopt, is het eerste wat 
opvalt de reddingsboeien aan de reling. Aha, 
boeien, die vind je in een normale straat niet. 
Het tweede wat opvalt is het gebrek aan stal-

lingmogelijkheden voor fiets of scooter. De links 
en rechts geparkeerde vervoermiddelen versto-
ren de idylle en ook de doorgang op de steiger. 
Was dat in het ontwerp niet voorzien, of gedra-
gen de bewoners van drijvende huizen zich net 
als woonbooteigenaren als hippies ? Feit is wel 
dat het afbreuk doet aan de charme van de wijk.

Wat is dan die charme? Het is het vakan-
tiegevoel dat een wijk op het water uitstraalt, 
de easy going-sfeer die ervan uitgaat. Bootje 
of surfplank naast de deur, het ontbreken van 
jachtigheid omdat er geen auto voorbij rijdt, 
en het gekabbel van golfjes dat je doorlopend 
hoort. Gelukkig dat de stormen ons dit najaar 
bespaard zijn gebleven, want dan moet de sfeer 
er beslist ruiger zijn. 

De amfibische wijk is in twee compartimen-
ten verdeeld, een op elkaar afgestemd ensem-
ble van witte kubusvormige huizen (koop en 
huur door elkaar heen), en een vrij kavel, voor 
zover je van een kavel kunt spreken. Laten we 
het op een ligplaats houden. Het eerste seg-
ment, ontworpen door Marlies Rohmer, heeft 
een metalen en dus koele uitstraling, in de vrije 
sector komen hout en gevelplaten voor. Over-
bodig te zeggen dat baksteen of beton het op het 
water niet houden. We hebben het letterlijk en 
figuurlijk over stedenbouw light. Tja, een tuin 
zit er natuurlijk ook niet in, hoewel een bewo-
ner dat heeft opgelost door voor zijn huis een 
vlonder aan te leggen met een kunststof gras-
mat erop. Het leven op of aan de steiger kent 
zijn begrenzingen. 

Rohmer noemt haar wijkje ‘hybride’, iets tus-
sen een huis en een boot in, los, ongedwongen 
en gevarieerd. Mensen kunnen kiezen voor een 
torentje met dakterras, een serre of veranda. 
Alle woningen hebben een souterrain, dat hier 
een sous l’eau heet. No-nonsense is een andere 
kwalificatie van Rohmer, maar dan wel opge-
tuigd met de romantiek van de waterwereld. 
Daar zit wat in.

Een algeheel bezwaar is dat de zelfbouw-
woningen dicht op elkaar liggen. Bewoners van 
gefundeerde huizen op het land lossen dat op 
door Gamma-schuttingen te plaatsen, hier zijn 
geen reddingsmiddelen voor handen. De archi-
tecten van de vrije kavels hebben het gebrek aan 
privacy ontlopen door in de zijmuren zo min 
mogelijk ramen aan te brengen.

Nee, de ruimtelijkheid die een amfibische 
wijk in Seattle uitstraalt, is op het Amsterdamse 
Steigereiland ver te zoeken. Het is gewoon Hol-
land op zijn smalst en dichtst. En het is jammer 
dat het model beperkt blijft tot alle varianten 
op een kubus, met inkepingen en uitstulpingen. 
Het informatiepaviljoen voor IJburg, ontwor-
pen door Art Zaaijer, hield in dat opzicht enkele 
jaren geleden een belofte in: schuine kappen 
die de zon lieten binnenvallen. Zo kan het blijk-
baar ook. Alleen zijn dergelijke creatieve voor-
beelden op het Steigereiland schaars. Kennelijk 
moeten we ons de drijfwijk nog eigen maken. 
Maar dat die toekomst heeft in een klimaat met 
veel verwachte regenval is onmiskenbaar. 

Het Steigereiland is  
gewoon Holland op  
zijn smalst en dichtst

Prototype van de windroos van kor aldershoff
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Argeloos verraad
In de eerste ontmoeting 
tussen Emma en haar 
gewezen minnaar Jerry 
die we in Betrayal van 

Harold Pinter te zien krijgen, vraagt zij aan 
hem hoe lang het geleden is dat ze elkaar 
voor het laatst hebben gezien. Hij weet het 
niet meer. Meteen daarna volgt een ontmoe-
ting tussen Jerry en zijn beste vriend Robert, 
de bedrogen echtgenoot van Emma. Hij wil 
over het overspel spreken (om nog iets van de 
vriendschap te redden), maar Robert blijkt er 
al veel eerder van te hebben geweten dan Jerry 
vermoedde. Ook over de tijdschema’s van het 
bedrog blijkt men elkaar geraffineerd te heb-
ben bedrogen. De bittere valstrik die Pinter 
hier zet wordt nog eens gekwadrateerd, door-
dat het verhaal over het overspel in Betrayal 
van achter naar voor wordt verteld: we starten 
in de met ijzige kalmte geordende puinhopen 
direct ná het opbreken van de driehoeksrelatie, 
en volgen het spoor terug naar de eerste hitsige 
avances en de overgave aan een beschonken 
geilheid. Die filmische manier van vertellen is 
nu een versleten truc geworden, waar het stuk 
zijn kracht niet langer aan kan ontlenen. 

Dat hebben de Vlaamse toneelspelers van 
Stan goed begrepen. Melancholie binnen zo’n 
omgekeerde tijdlijn is een gerecht dat men, net 
als haar grote broer Wraak, het best koel kan 
serveren, met een ondertoon van lichtzinnige 
argeloosheid. Iemand maakte me erop attent 
dat Betrayal eigenlijk misleiding, verleiding 
en uiteindelijk verraad betekent. Het is een 
spel waarover we hebben afgesproken dat het 
is omgeven met gedoe dat in het geniep wordt 
uitgedacht en over het algemeen slecht wordt 
geënsceneerd, begeleid door venijnige o-la-la-
lachjes en besuikerd met morele plaagstoten, 
al eeuwenlang stof voor een genre in het toneel 
dat als klucht door het leven gaat. Al die fon-
dantlagen zijn er door Pinter afgeschraapt. 
Met een scalpel wipt hij nuchter de tumor uit 
de gelei: Betrayal is de argeloosheid van het 
verraad in zijn kaalste vorm – verraad aan lief-
desbeloften, aan afspraken, uiteindelijk aan 
onszelf.

Robby Cleiren (Jerry), Jolente De Keers-
maeker (Emma) en Frank Vercruyssen 
(Robert) tonen ons dat met een ogenschijn-
lijk voor de hand liggende nonchalance in 

een van koud naar zwoel knipperend licht van 
 Thomas Walgrave en een verre van onnozel uit 
de klerenkast getrokken kostumering van An 
D’Huys. De zoete luxaflexjes zijn decent geslo-
ten, rekwisieten en meubels zijn bijna steriel 
achter elkaar gelegd, als het messenrepertoire 
voor een sectie. Vercruyssen, als de bedrogen 
echtgenoot, sjouwt met folianten uit een nooit 
ingekeken encyclopedie en tovert daarmee 
aan het eind het gedempte geluid van de party 
waarop, zoals dat heet, de vonk oversprong 
tussen de hard en vochtig geworden geslachts-
delen. Zo rustig als hij aan het begin van het 
stuk de slachtvelden van het overspel overziet, 
zo soeverein laat Vercruyssen aan het slot zien 
hoe Robert het begin van de verhouding fei-
telijk incasseert als een goed geretourneerde 
squashbal. Pinter laat hem slechts tekstuele 
kaalslag: ‘Zonder twijfel, zeer juist, inderdaad’, 
dat zijn de laatste woorden van de echtgenoot. 
Cleiren zet de minnaar neer met een zweterig 
soort sierlijke wanhoop, De Keersmaeker is 
superieur in de letterlijk beetgrage, sensuele 
Emma. Bedrog door Stan is een college in de 
finesses van toneelspelen op de vierkante mil-
limeter, en wel op een ongekend hoog niveau. 
Het overgrote deel der Nederlandse theater-
directeuren wil dat maar niet zien: de tour-
neelijst is om zeer verdrietig van te worden.
Loek zonneveLD
Bedrog is op 6 december te zien in Theater 
 Kikker in Utrecht, op 14 december in Plaza 
Futura in Eindhoven. Voor de tournee door 
 België zie www.stan.be 

Reggaematic Nirvana
Met de uitgebreide aan-
dacht rond de jubileu-
medities van Pearl Jams 
Ten en Nevermind van 

Nirvana is het vast weinig mensen ontgaan dat 
de grungerage uit Seattle twintig jaar geleden 
korte tijd veel stof deed opwaaien. Eddie Ved-
der vergeleek zijn weerstand met de status als 
wereldster, die zowel hij als Cobain in korte 
tijd verwierf, eens met een ‘gevecht op leven 
en dood in een donkere steeg’. Vedder en Pearl 
Jam worstelden lang, kwamen uiteindelijk 
boven (Cobain, zoals we weten, niet) en bestaan 
nog steeds, als doorgewinterde rockgroep die 
gitaarmuziek maakt voor wat oudere mannen. 

toneel
bedrog

popmuziek
Little roy

Kroniek  
van kunst 
&cultuur

bedrog van toneelspelersgezelschap stan;

john currin, The Women of Franklin Street, 2009; 

little roy
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Het opvallendste eerbetoon dit jaar en eigen-
lijk een stuk interessanter dan die opgepoets-
te heruitgave van Nirvana’s klassieker komt 
uit Jamaicaanse hoek. Reggaeveteraan Little 
Roy bewerkt met producer Prince Fatty en de 
Mutant HiFi tien nummers van de band en 
maakt er meer van dan een geintje. Het zijn 
verre van melige, maar juist erg serieuze herin-
terpretaties die je een goed humeur bezorgen, 
voor een groot deel omdat de nummers zo goed 
zijn gearrangeerd en uitgevoerd. Bijna de helft 
komt van Nevermind (slim het te archetypische 
Smells Like Teen Spirit vermijdend) en de rest 
verspreid van het later uitgebrachte studio-
werk. Al gelijk is het verrassend om te horen 
hoe trompet en energiek ritme in plaats van dik 
geplamuurd gitaarwerk een nieuwe, transpa-
rante invulling geven aan Dive. Cobains karak-
teristieke gegromschreeuw weet Little Roy 
ook goed te vervangen met zijn eigen uithalen. 
Knap is hoe de melancholie van Come as You 
Are met dub en een zwierig orgeltje overtuigend 
het karakter van het nummer blijft bepalen. 

Eigen speciale favoriet van Little Roy is 
Heart-Shaped Box, dat bij de optredens de 
meeste reacties bij zijn publiek oproept. Dit is 
ook het nummer dat met minder agressie en 
een Wailers-achtig achtergrondkoortje een even 
opstandige, maar positieve sfeer krijgt. Van 
debuutplaat Bleach komt alleen About a Girl 
aan bod. De minst hoekige song uit de selectie 
en misschien daarom ook een wat slappe versie 
als eindresultaat. De andere rustige song is Pol-
ly, maar die blijft interessant, al is het maar hoe 

je nu de ontspannen melo-
die en zang in contrast hoort 
met teksten als ‘Got some 
rope/ Have been told/ I pro-
mise you/ Have been true/ 
Let me take a ride/ Hurt 
yourself ’. Een wat vreemde 
combinatie, maar wel een 
die werkt. Als je dan weer de 
feestelijke afsluiter Lithium 
hoort op Battle for Seattle, 
lijkt die juist misschien wel 
meer reggae- dan rock-dna 
te bezitten.

In een videoboodschap 
aan de Nirvana-fans zegt 
Little Roy dat deze plaat is 
gemaakt met ‘enough res-
pect and enough love’. Dat 
is duidelijk terug te horen. 
‘We do it so you can enjoy it 
and once again be dancing 
to Kurt’s songs’, legt hij zijn 
doelstelling uit. ‘Here we are 
now, entertain us’, denk je 
er dan achteraan.
PauL cLaasen
Little Roy, Battle for Seattle, 
label: Ark Recordings

Fijnzinnig pornografisch
Wat waren mensen vroe-
ger toch lelijk. Of zijn ze 
nog altijd even lelijk, maar 
worden nu de accenten 

anders gelegd? Is met andere woorden het 
schoonheidsideaal veranderd? Misschien dat 
dit niet helemaal de vragen zijn waarvan het 
Frans Hals Museum had gehoopt dat ze in de 
museumbezoeker zouden opkomen als hij de 
schilderijen van John Currin (1962) vreed-
zaam ziet hangen naast die van Cornelis van 
Haarlem (1562-1638). Maar alleen al onderweg 
naar de confrontatie tussen beiden, slalom-
mend tussen de werken van De Gouden Eeuw 
viert feest, is het onmogelijk niet te denken in 
termen van schoon- en lelijkheid. Neem nu het 
muur bedekkende schilderij Regentessen van 
het Oudemannenhuis, van Frans Hals himself, 
uit 1664. Zelden zo’n stelletje lelijke, chagrijnige 
wijven bijeen gezien. Moet dit eerbiedwaardig-
heid verbeelden? De enige frivoliteit waarop 
hun handen rusten is een boek. Een boek dat er 
afgeragd en moegebladerd uitziet. Hoezo meta-
foor? Kijk dan eens in de zaal verderop naar 
een van de beroemde schuttersstukken van de 
hand van dezelfde meester. Guitigheid, levens-
lust, karaffen wijn en uitbundig eten alom. Het 
beroemde schilderij De Herenclub (1985) van 
Kik Zeiler, waarop onder anderen Hofland, Van 
Mierlo en Mulisch figureren, had hier als een 
mooi modern tegenstuk kunnen hangen, ‘om de 
bezoekers met een nieuwe blik naar de collec-
tie zestiende- en zeventiende-eeuwse schilder-

kunst te laten kijken’. Want dat is de bedoeling 
van de reeks Conversation Pieces, waarin eerder 
Thomas Eggerer en Francis Bacon losgelaten 
werden op meesters als Van Ruisdael, Saenre-
dam en dezelfde Van Haarlem. En nu dus de 
Amerikaanse Currin, wiens handelsmerk het is 
om erotische/pornografische taferelen op een 
kunstzinnige manier uit te vergroten. 

Binnen de zeventiende-eeuwse context 
van het Frans Hals Museum, en in verband 
gebracht met de zwaar gecodificeerde schilder-
kunst van Cornelis van Haarlem, wint zijn werk 
aan betekenis. Sterker nog: de manier waarop 
hij bloemen, fruit en servies zijn naaktmodel-
len laat vergezellen, maakt je extra opmerk-
zaam voor de parafernalia van Van Haarlem. 
Om nog maar te zwijgen van de ingewikkelde 
bochten waarin de modellen zich wringen om 
zichzelf zo appetijtelijk mogelijk te presenteren. 
Met terugwerkende kracht lijkt Van Haarlem 
pornografische bedoelingen te hebben gehad 
met zijn herderlijke en bijbelse taferelen. Wor-
den we er wijzer van, van deze ontmoeting tus-
sen toen en nu?

Ach, altijd wel. Iedere aanleiding om nog 
eens een aandachtige blik op een oud schil-
derij te werpen is er één. En het verhoogt de 
opmerkzaamheid. Bijvoorbeeld voor de blik 
van de modellen die Van Haarlem respectieve-
lijk Currin vastlegden. Volgens de begeleidende 
teksten in het museum is die eensluidend leeg. 
Maar dat is gewoon niet waar. De schilderijen 
van Currin zijn spectaculair in hun – ook voor 
de 21ste-eeuwse geblaseerde kijker – gewaagde 
enscenering: pornografisch, geestig, hyper-
realistisch en fijnzinnig tegelijkertijd. Maar bij 
een derde keer kijken is er niet meer zo veel te 
zien. De portretten van Van Haarlem stoten in 
hun boertigheid aanvankelijk af. Tot je gaat kij-
ken naar de blik van zijn modellen. Die is soms 
leep, soms gelaten, soms ondeugend. Lelijke 
mensen, maar ze laten wel naar zich raden. 
marJa Pruis
Conversation Piece III: John Currin ontmoet 
Cornelis van Haarlem, Frans Hals Museum, 
Haarlem, 8 oktober 2011 t/m 8 januari 2012

Drijfzand in de jungle
‘Ze komen om mij te zien, 
niet om mij te horen’, zegt 
George Valentin, ster van 
de zwijgende film, rond 

1927 tegen een producent in Hollywoodland. 
Valentin, die niet echt bestond behalve als 
personage in de nieuwe film The Artist van de 
Fransman Michel Hazanavicius, verwoordt 
hiermee de destijds wijd gehuldigde mening 
dat er vooral iets essentieels ten grave werd 
gedragen met de uitvinding van de geluidsfilm. 
Filmmogol Jack Warner, die wel echt bestond, 
zei in 1926 dat de geluidsfilm de internationale 
taal van cinema ondermijnde doordat kijkers 
met de komst van de talkies de mogelijkheid 
kwijtraakten te delen in het creëren van actie, 

kunst
John currin
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Op 1 december 2011 wordt de tweede editie van TEDxAmsterdamWomen 
georganiseerd in het Van Gogh Museum. Een inspiratie-event met speciale 
aandacht voor vrouwen, die een verschil maken. Zoals Amy Lehman, één 
van de sprekers. 

AmsterdamWomen
 wordt de tweede editie van TEDxAmsterdamWomen 

georganiseerd in het Van Gogh Museum. Een inspiratie-event met speciale 
aandacht voor vrouwen, die een verschil maken. Zoals Amy Lehman, één 

Women

Waarom meer aandacht? Omdat vrouwen op een andere manier naar de wereld 

kijken. Vrouwen bezitten een passie en doorzettingsvermogen die niet altijd mak-

kelijk vergelijkt met mannen. En voor het merendeel van vrouwen in deze wereld 

is er nog heel veel om voor te vechten.

Wist je dat er nog steeds veel landen zijn waar vrouwen geen stemrecht, geen 

bewegingsvrijheid en geen bezit mogen hebben? Vrouwen doen twee derde 

van alle arbeid in deze wereld en beschikken over minder dan één pro-

cent van alle bezit. Je zou denken dat dit verschil in deze tijden wel zou 

worden rechtgetrokken. Maar op het gebied van ontwikkelingshulp is 

het niet veel beter. Voor elke 20 dollar die wordt besteed aan de hulp 

aan mannen gaat er maar een dollar naar de hulp aan vrouwen en 

kinderen. De tijd is rijp voor een fundamentele verandering in onze 

mondiale samenleving. Maar voor echte verandering hebben we 

meer vrouwelijke energie nodig. Energie die de balans bewaakt, de 

lange termijn koestert en opkomt voor iedereen.

Aan boord geeft Lehman de nodige medische zorg aan de inwoners van 

de kleine dorpjes aan de rand van het gigantische meer. Ze legt aan en 

blijft dan een paar weken. Net zolang tot alle omwonenden van zorg zijn 

voorzien en de lokale medici zijn getraind. Op deze manier bouwt ze stap 

voor stap aan een betere medische infrastructuur in dit verlaten deel van 

Afrika. Haar reizende hospitaal heeft twee operatiekamers, een intensive 

care, een kleine ziekenboeg en een voorraadkamer met medische 

must-haves die ze overal langs het meer verspreidt.

Dokter Amy Lehman had als succesvol arts in Amerika keuzes. 

Ze koos er niet voor om in een prestigieuze kliniek te werken. Ze 

koos ervoor om als alleenstaande moeder van een zoon te gaan 

reizen door Afrika om daar mensen te helpen.

Dit is dokter Amy Lehman. Ze reist op een 
boot over lake Tanganyika in Tanzania, een 
geïsoleerde plek waar mensen overgeleverd zijn 
aan zichzelf en de grillen van de internationale 
mijn- en bosbouwbedrijven. 

Lees het interview en bekijk de talks online op wwwTEDxAmsterdamWomen.nl en volg ons op facebook en twitter.

Fotografi e: Katherine Wolkoff / trunkarchive.com 
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plot en tekst. Warner kreeg bijval van Alfred 
Hitchcock, die de zwijgende film als ‘puurste 
vorm van cinema’ zag, en van toneelproducent 
en filmregisseur Max Reinhardt, die stelde dat 
cinema, voorheen een onafhankelijke kunst-
vorm, door de komst van geluid slechts een imi-
tatie van toneel zou zijn. Valentin zou dit alles 
beamen. ‘Ik ben geen marionet’, zegt hij, ‘ik ben 
een artiest.’

Juist als artiest personifieert hij een crisis 
van vorm en inhoud in Hazanavicius’ fabuleuze 
film, gemaakt in zwart-wit, vrijwel geheel zon-
der geluid, met tussentitels en gedraaid met 
Academy-beeldformaat van 4:3. Met de komst 
van de geluidsfilm in de jaren twintig probeert 
filmster Valentin (Jean Dujardin) de nieuwe tijd 
tegen te gaan door zelf zwijgende films te pro-
duceren. Dat doet hij vooral met liefde. Alsof er 
niets is veranderd gaat hij door met het spelen 
van een matineeheld die met zijn trouwe hond-
je allerlei avonturen in de jungle beleeft. Het 
prachtige is dat Valentin echt lijkt te genieten 
van deze films en rollen, alsof het een bijzaak is 
dat alles draait om het spelen met mimiek. Zijn 
eigen publiek, dat alleen maar geluid wil, is hij 
voorgoed kwijt. En toch: deze scènes zijn met zo 
veel liefde en gevoel voor detail gereproduceerd 
dat wij kijkers naar The Artist spontaan de kant 
van Valentin kiezen. Met Douglas Fairbanks, 
Mary Pickford, Rudolph Valentino of John Bar-
rymore in het achterhoofd verkneukelen we 
ons in het heerlijk expressieve aan scènes zoals 
die waarin Valentin heel symbolisch wordt ver-
zwolgen door drijfzand in het oerwoud.

De verschijning van de onvermijdelijke 
female lead, de beeldschone Peppy Miller 
(Bérénice Bejo), maakt het leven van Valentin 
nog gecompliceerder. Zij lijkt verliefd op hem 
te worden, maar tegelijkertijd belichaamt zij de 
concurrentie. Binnen de kortste keren ligt Hol-
lywoodland aan haar voeten; ze wordt de eerste 
vrouwelijke superster van het talkie-tijdperk. 
De crisis van Valentin, persoonlijk én artistiek, 
is compleet.

The Artist is een pure liefdesverklaring aan 
cinema. Misschien is het toeval, maar kijkend 
naar deze film speelde ook Woody Allens recen-
te Midnight in Paris door mijn hoofd, 
vooral in de wijze waarop Valentin 
net als Allens protagonist hunkert 
naar iets essentieels dat verloren gaat 
wanneer de raderen van een cynische, 
nieuwe tijd, aangevuurd door nuchte-
re overwegingen als het bereiken van 
een groot publiek om winst te maken, 
op volle toeren gaan draaien.

Waar de zoete romantiek van Allen 
vooral een persoonlijke obsessie ver-
beeldt, schildert regisseur Hazana-
vicius een breder tafereel, namelijk 
de geboorte van het moderne massa-
vermaak. The Artist is geen moment 
cynisch hierover, integendeel, de film 
laat prachtig zien hoe vernieuwing een 
kernelement van entertainment is.

Wat blijft er over? De liefde, natuurlijk. Dat 
overwint alles in The Artist, ook de liefde voor 
het medium: hoe het ooit was, hoe het zou 
moeten zijn. Want nauwelijks zijn de schrille, 
niet aan te horen stemmen van de eerste tal-
kies verstild of iets nieuws dient zich aan, nieu-
we mogelijkheden voor George Valentin. We 
schrijven begin jaren dertig. De Grote Depres-
sie. Het gouden tijdperk van de cinema begint 
pas echt.
gaWie keYser
Te zien vanaf 24 november

Hell’s kitchen
Jiska Rickels werd ‘vege-
tarisch’ na het zien van 
Unser täglich Brot (2006) 
van Nikolaus Geyrhalter. 

Ik was het al, en de weekhartigheid die daaraan 
ten grondslag ligt weerhield me destijds van kij-
ken naar dit bekroonde meesterstuk. Wel zag ik 
recent Smakelijk eten! van Walther Grotenhuis 
(Holland Doc, Ikon) en nam me, onverdraaglijk 
maar onvermijdelijk braaf, voor geen Keniaan-
se boontjes meer te eten. Die genadeloze boy-
cot is niet goed voor de talloze vrouwen die ze 
op gigantische bedrijven verwerken, maar dat 
het schaars wordende Keniaanse water in die 
groente belandt en hier geconsumeerd wordt, 
ten koste van de armste Kenianen, dat lijkt ern-
stiger. Natuurlijk wist ik daar al van uit andere 
media, net als van soja-ontbossing in Brazilië en 
mangrove-vernietiging in de Filippijnen voor 
industriële garnalenkweek (ook in Smakelijk 
eten!) – maar beelden van een uitgedroogde 
rivierbedding en stervend vee hebben meer 
impact dan letters die het woord rivier vormen. 
Die impact hadden ze ook op twee Hollandse 
supermarktmannen die met Grotenhuis over 
waterloos landschap vlogen, maar al zouden 
die zich bekeren: aandeelhouder en consument 
winnen.

Rickels’ vegetarisme kwam tot me dankzij 
de televisie. Want Idfa is ook een zegen voor 
wie niet naar Amsterdam kan komen. Legio 
kwaliteitsdocumentaires vertonen de publie-

ken voorafgaand aan en tijdens het festival; 
en de vpro brengt mooie randprogrammering 
in drie gesprekken van Daphne Bunskoek met 
gerenommeerde makers, Idfa 3D: Mads Brüg-
ger, Jiska Rickels en Steve James. Over oeuvre, 
methoden, inspiratiebronnen. Bij Rickels frag-
menten uit eigen werk (Four Elements), maar 
ook uit dat van filmers die haar inspireren: 
De Putter, Tarkovski, Geyrhalter, Wenders. Ze 
meed het begrip ‘spiritueel’, maar dat drong 
zich op, tegelijk met het besef dat die term ten 
onrechte besmet is door de maffia van de zweef-
kitsch. Geyrhalter werd ook geïnterviewd. En 
legde uit waarom er in zijn vermaarde film juist 
geen interviews zaten. Hij wil plekken toegan-
kelijk maken waar je anders niet komt, die let-
terlijk groot in beeld brengen en niet inzoomen: 
de kijker moet de details kiezen (wat op bios-
coopdoek natuurlijk beter lukt dan op beeld-
scherm). De kijker moet antwoorden zoeken 
en ze niet van de maker verwachten. Precies 
dat geven van antwoorden is Grotenhuis van-
wege Smakelijk eten! verweten. Die film zou te 
expliciet en eenzijdig zijn. Met alle respect voor 
beeldkunstenaars als Rickels en Geyr macher 
en met alle begrip voor kritiek op werk van 
Michael Moore, Grotenhuis’ film lijdt nauwe-
lijks aan demagogie, zet aan tot denken en soms 
dus daden.

Op komst een andere Ikon-documentaire. 
Jan Jaap Kuiper maakte in 2008 Pjotr, indruk-
wekkende afstudeerfilm over een Goelag-
slachtoffer. Weinig voor de hand liggend voor 
een jonge Hollandse filmer, maar het funda-
ment werd gevormd door brieven die de over-
grootvader van Kuipers’ Russische vrouw uit 
Oeral-kampen had geschreven. Nu komt het 
echtpaar met een nieuwe ‘Russische’ film. Over 
zwangere Sasha, ex-drugsverslaafde, die met 
een aantal lotgenoten strijdt voor de beschik-
baarheid van medicijnen tegen hiv. De Engel-
se titel van de film is al veelzeggend: Sinners’ 
Disease. Publieke opinie (‘moet ik betalen voor 
hun immorele leefstijl?’), autoriteiten (ministe-
rie van Gezondheid koopt te weinig en te laat 
medicijnen en bestrijdt hiv-verspreiding vooral 
door het propageren van sport (!); voorzitter 

vereniging ter bescherming van kin-
derrechten zonder blikken of blozen: 
‘Het virus bestaat niet, de ziekte bestaat 
niet’). Het is gruwelijk. Een geweldige 
actiefilm over dapper actievoeren. Maar 
wapen u vast tegen een kettingrokende 
zwangere heldin.
WaLter van Der kooi
Idfa 3D, Steve James. vpro, vrijdag 25 
november, 23.15 uur, Nederland 2. De 
gesprekken met Rickels en Mads Brüg-
ger (The Ambassador) via Uitzending 
gemist. Smakelijk eten! is helaas niet 
meer te zien via de Holland Doc-site. Jan 
Jaap Kuiper, Katja Sokolova, Sasha: 
Hiv in Rusland (Sinners’ Disease). Ikon, 
maandag 28 november, 23.00 uur, 
Nederland 2idfa 3d, sasha: Hiv in rusland (sinners’ Disease)

televisie
idfa 3D
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Een jufvrouw 
gansch alleen
Herman Pleij schreef een 
aanstekelijk portret van 
de eerste zelfstandige, 
 dichtende en publicerende 
vrouw in de Nederlandse 
letteren: de zestiende-
eeuwse scherpslijper  
Anna Bijns.

door elly de waard

In het midden van de 
jaren tachtig van de vorige 
eeuw was de belangrijk-
ste staatsprijs voor litera-
tuur, de P.C. Hooftprijs, 
zieltogend. De toenmalige 
minister van Cultuur, Elco 
Brinkman, weigerde de 
prijs namelijk uit te rei-
ken aan de keuze van de 
jury, Hugo Brandt Cor-
stius, vanwege diens bele-
digingen aan het adres 
van politici. De weigering 
veroorzaakte een geweldig 
rumoer dat enkele jaren 
aanhield. Jaren waarin de 
prijs niet werd uitgereikt. 

Geen mooier moment, dachten een paar actieve 
bij de literatuur betrokken feministen (Renate 
Dorrestein, Anja Meulenbelt, Caroline van 
Tuyll en ikzelf), om een nieuwe en even grote 
prijs in het leven te roepen, die de naam van een 
vrouw zou moeten dragen en die voorname-
lijk voor vrouwelijke auteurs zou moeten zijn. 
Immers, de P.C. Hooftprijs was sinds zijn ont-
staan in 1947 nog maar viermaal aan een vrouw 
uitgereikt. Aan Anna Blaman in 1956, aan Ida 
Gerhardt in 1979, aan M. Vasalis in 1982 en aan 
Hella Haasse in 1983.

Het was al snel duidelijk dat de ideale kandi-
date voor de naamgeving van deze prijs de 
Antwerpse dichteres Anna Bijns was. Een zelf-
standige vrouw en geen kloosterlinge, zoals de 
veel bekendere Hadewijch. Eigenlijk de eerste 
zelfstandige, dichtende en publicerende vrouw 
in de Nederlandse letteren. Een geweldig poë-
tisch talent dat midden in de rumoerige wereld 
van de zestiende eeuw stond en daar met felle 
gedichten aan deelnam. Een vrouw boven-
dien, die haar hele leven gewerkt had en onge-
huwd was gebleven. Dat zij zeer geestige anti-
huwelijksgedichten bleek te hebben geschre-
ven, kwam ons daarbij als een geschenk in de 
schoot gevallen.

Trouwens, in al haar gedichten toonde zij 
zich even welbespraakt en humoristisch als 
temperamentvol en moedig. Maar wie wás 
Anna Bijns? Geen mens kende haar en zelfs 
Neerlandici kwamen nauwelijks verder dan 
haar naam. Er moest dus een boekje over haar 
geschreven worden en die taak werd mij toe-
gewezen. Ik was immers met haar aan komen 
zetten. Tevens kon ik dan de doelstellingen 
van onze nieuwe prijs uit de doeken doen. Een 
en ander bleek minder makkelijk dan het zo 
gezegd is. 

Er bleken maar weinig feiten over Anna 
Bijns vast te staan. Voor het beschrijven van 
haar leven kon ik eigenlijk alleen terugvallen op 
de uitgave van Van den Branden, archivaris van 
de stad Antwerpen, die rond de vorige eeuw-
wisseling alles wat zich in diverse Antwerpse 
archieven en kronieken bevond opzocht en met 
elkaar vergeleek en zodoende achter een aantal 
belangrijke gegevens kwam. In 1911 verscheen 
zijn verslag daarvan in Anna Bijns: Haar leven, 
hare werken, haar tijd, 1493-1575, een met 
veel liefde geschreven boek. Men moet hierbij 
bedenken dat vóór die tijd nog niet eens haar 

geboorte- en sterfdatum bekend waren. Dat het 
nazoeken hiervan nog niet eenvoudig was mag 
blijken uit het feit dat er gedurende het midden 
van de zestiende eeuw in Antwerpen niet één, 
maar wel vijf vrouwen waren die de naam Anna 
Bijns droegen.

Ik citeerde in mijn pamfletachtige boekje 
uitvoerig en met groot plezier uit Van den 
Branden, omdat zijn taalgebruik op zichzelf 
al een kostelijk goed was. Hij kon intens met 
Anna meeleven, vooral in haar latere jaren, als 
zij het steeds zwaarder krijgt. Als inventief en 
messcherp bestrijdster in verzen van de luthe-
ranen, moet zij meemaken dat de reformatie 
steeds meer terrein wint en de beeldenstorm de 
Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal aan de Groen-
markt treft. Geboren als dochter van een wel-
varende ‘kousenmaker’ (is kleermaker, speciaal 
van broeken) in het prachtige pand De Cleyn 
Wolvinne aan de Grote Markt – het bestaat nog 
steeds –, moet zij na de vroege dood van haar 
vader verhuizen naar een veel kleiner pand aan 
de Keizerstraat. En na de dood van haar moe-
der en het late huwelijk van haar broer moet zij 
ook daar weg en verhuist zij naar een nog veel 
kleiner huisje, eveneens aan de Keizerstraat, 
waar zij vanaf nu alleen woont. Met haar broer 
runde zij in het ouderlijk huis een schooltje dat 
op zijn naam stond. Na zijn huwelijk moet zij, 
inmiddels al in de veertig, dat zien voort te zet-
ten in een kamertje van 3,50 bij 4,75 meter.

Het beleg van Antwerpen door de Gelderse 
‘spitsboef ’ Merten van Rossum volgt en ten 
slotte arriveert Alva met zijn schrikbewind. De 
welvarende en handeldrijvende bewoners van 
de stad vluchten en Spaanse soldaten maken 
met hun invallen in willekeurige huizen van 
onschuldige burgers het verval van de voorma-
lige metropool volledig. ‘Jufvrouw Anna Bijns 
stond nu gansch alleen om te kampen voor haar 
bestaan in den schrikkelijk beroerden tijd welke 
zij beleefde’, schrijft Van den Branden hierover 
bekommerd. Met het onderzoek dat hij naar 
haar heeft verricht heeft deze stadsarchivaris 
echter gezorgd voor het fundament onder elke 
volgende Anna Bijns-studie.

Er is sedertdien weinig belangwekkends 
over Anna Bijns gepubliceerd, tot nu toe. Want 
zojuist is verschenen Anna Bijns, van Antwer-

Dichters
&Denkers

Onomstotelijk staat vast dat deze gedichten behoren 
tot het meest bijzondere wat er in onze literatuur op het 
gebied van liefdespoëzie is geschreven 
(Elly de Waard over Anna Bijns, hieronder)

herman pleij
anna biJns, 
van antWerPen
Bert Bakker, 400 
blz., € 24,95

Anna Bijns schreef in de 
traditie van de rederijkers, 
wat voor onze tijd ellenlange 
‘refreinen’ zijn



24.11.11  De groene amsterDammer    59

pen van de bekende oud-hoogleraar Herman 
Pleij. Het is een aanstekelijk geschreven werk 
dat deze topdichter van de rederijkers vanuit 
alle denkbare gezichtspunten belicht. En dit 
laatste is Pleij volledig toevertrouwd, want hij 
heeft een brede kennis van de literatuur en de 
geschiedenis van die buitengewoon boeiende 
overgangsperiode tussen de Middeleeuwen en 
de Renaissance. Het boek is te beschouwen als 
een enorme stap vooruit in de kennis omtrent 
Anna Bijns. En het zal hopelijk ook bijdragen 
aan haar bekendheid als groot Nederlandstalig 
dichter. Voorname bouwsteen van dit boek, dit 
portret in feite, is zijn diepgaande kennis van 
de gedichten zelf, die hij onomwonden gebruikt 
als gegevens om haar leven te reconstrueren. 
Dit is veel ongewoner dan het er hier nu uitziet, 
want deze wijze van werken is wetenschappelijk 
gesproken eigenlijk sedert de Tweede Wereld-
oorlog al volstrekt taboe. En het is goed dat dit 
taboe hier doorbroken wordt en dat dit ook wel-
bewust is gedaan en door Pleij wordt toegelicht. 

Hier moet echter iets aan worden toege-
voegd. Er zijn maar weinig gedichten van Anna 
Bijns die ook werkelijk toegankelijk gemaakt 
zijn, dat wil zeggen: hertaald naar een in deze 
tijd begrijpelijker Nederlands. Zij schreef in de 
traditie van de rederijkers, wat voor onze tijd 

ellenlange ‘refreinen’ zijn. Welsprekendheid, 
kundig en kunstig taalgebruik, idem rijmsche-
ma’s en neologismen werden toen, in tegenstel-
ling tot nu, hoog gewaardeerd. Ook lang niet 
alle van de vele alleen in handschrift overge-
leverde gedichten zijn gepubliceerd. Pleij, als 
kenner van het Middelnederlands en kennelijk 
lezer van veel onbekende gedichten, beschikt 
dus over veel informatie die de gemiddelde 
lezer niet kán hebben. Vandaar dat het goed is 
dat hij daar gebruik van maakt. Maar het maakt 
zijn gebruik ook minder controleerbaar.

Er kleven nog enkele andere nadelen aan de 
door Pley gehanteerde methoden. Net als bij 
Van den Branden gaat het bij Pleij om interpre-
taties van de maar weinige feiten die vast staan. 
Zijn die interpretaties bij Van den Branden 
meer gebaseerd op invoelen en meeleven, bij 
Pleij stoelen ze eerder op zijn veel grotere kennis 
van de context van de tijd. Zo weet hij het zeer 
aannemelijk te maken dat Anna Bijns als vrouw 
weliswaar geen lid mocht zijn van de rederij-
kerskamers van de stad, maar dat zij wel tame-
lijk volledig deelnam aan het rederijkers leven. 
Conform de officiële norm komt haar naam 
dus niet op de ledenlijsten voor, noch overigens 
die van enige andere vrouw. Maar de praktijk 
was, zo maakt Pleij waarschijnlijk, anders. Hij 

weet ook duidelijk te maken dat Bijns’ refrein 
op de stokregel ‘’t Es verlooren Rosen voor sog-
hen [= zeugen] ghestrooydt’ geen smaaddicht 
is tegen de rederijkers zelf, zoals Van den Bran-
den meent, maar dat het de straatdichters op de 
korrel neemt die in rederijkerstrant probeerden 
te dichten en geld vroegen voor hun rijmelarij.

Met deze en nog veel meer voorbeelden ver-
wijst Pleij de volgende gevoelvolle redenering 
van Van den Branden onverbiddelijk naar de 
prullenbak: ‘De heeren gezellen dier gilden leef-
den bij het vereenigen nogal lustig, ja, maakten 
het doorgaans al te bont bij de met wijn opge-
frischten dichtoefeningen en overdadige disch-
feesten, dat eene christene maagd als Anna 
daar deel kon aan neemen.’

Eenzelfde soort verschil in interpretatie doet 
zich voor met betrekking tot de hartstochte-
lijke en ook hartverscheurende liefdesgedich-
ten die Anna Bijns schreef en die, hoewel ze 
nooit gedrukt werden en alleen in handschrif-
ten tot ons zijn gekomen, een aanzienlijk deel 
van haar oeuvre uitmaken. Mijns inziens geeft 
Pleij met recht aan dat de gedichten de sterke 
indruk wekken dat er een realiteit aan ten 
grondslag lag. Hij onderkent twee series van 
refreinen over de tijdsspanne van zo’n drie jaar 
(1525-1528). Dat ze specifiek gedateerd zijn, in 
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BETTY ASFALT COMPLEX Nieuwezijds Voorburgwal 282
Tel. 020-626 46 95 / www.bettyasfalt.nl

do 24 nov. Harry Glotzbach in El Niño, gelach en herkenning  • 20.30 u.
zo 27 nov. Van Puffelen’s Vliegend Poezie Circus: Wind!  • 15.00 u.
do 1 dec. Goodbye to Berlin Muziekprogramma van Cornelis Voogdt m.m.v. Piadeux  • 20.30 u.
2 & 3 dec. In bed is het fi jn toeven/Wat een heerlijk hete dag Toneel van P. Haenen  • 20.30 u.
v/a 6 dec. Margreet Dolman brengt Warmte & Gremdaat wijst de weg  • 20.30 u.;15.00 u.

CONCERTGEBOUW Concertgebouwplein 10
Tel. 0900-671 83 45 (€ 1,- p/g) / www.concertgebouw.nl

za 26 nov.  NTR ZaterdagMatinee Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Lothar Zagrosek
gr. zaal  Tasmin Little, viool Berg Drie delen uit de Lyrische Suite (versie strijkorkest) 

Rihm Dritte Musik für Violine und Orchester (Ned. première) Brahms 
Eerste symfonie; www.zaterdagmatinee.nl  • 14.15 u.

za 3 dec.  NTR ZaterdagMatinee Balthasar Neumann Chor & Orchester o.l.v. 
gr. zaal  Thomas Hengelbrock Zelenka Missa Dei filii J.S. Bach Magnificat in Es 

BWV 243a; www.zaterdagmatinee.nl  • 14.15 u.

ORGELPARK Gerard Brandtstraat 26
Tel. 020-515 81 11 / www.orgelpark.nl

vr 25 nov. Meesterorganist Olivier Latry met Widor en Alain  • 13.13 u.
za 26 nov. Jazz Jasper van ’t Hof en Gero Körner toetsen, Joep van Leeuwen gitaar  • 20.15 u.
wo 30 nov. Leo van Doeselaar en Irene Maessen sopraan met o.a. Gorecki  • 20.15 u. 

www.aub.nl --- ticketshop leidseplein

Museum Flehite Amersfoort

Sam 
Drukker

KUNSTENAAR VAN HET JAAR 2011

WWW.MUSEUMFLEHITE.NL
  Westsingel 50, Amersfoort

13 11 2011 tm 22 01 2012

t_ad_GroeneA.indd   1 21-11-11   15:3

The 
company 

of humour
Bart Van Dijck voor The Company of Humour

2 december, 20 uur

Afsluiting The Company of Humour
18 december, 14 uur

LOKAAL 01 
wordt 30 jaar! 
op 18 december vanaf 14 uur
Iedereen is welkom

14 uur: koh-i-noor kwartet
16 uur: de profundis trio

Kloosterlaan 138 - 4811 EE  Breda
www.lokaal01.org

advertentie 98,5 x 131 mm-2.indd   1 21-11-11   11:44

GLOED
NIEUWS
van vrijdag 11 t/m

zaterdag 26 november
van 11-17 uur

C.K. Appel

Notaris Fischerstraat 19, 27
en 30 te Ede 0318 652888

SIMONIS
& BUUNK
www.simonis-buunk.nl

Gloednieuws!
Onze jongste aanwinsten. 
Van de molen van Appel 
tot de zee van Koekkoek. 
Kom kijken, kijken en 
misschien wel kopen. Het 
is tijd voor iets moois!

H. Koekkoek

G. Benner

S&B_GLOEDNIEUWS_131x98.5_def_x  11-11-11  13:27  Pagina 1
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als ik zenuwachtig ben, voor een lezing 
meestal, doe ik net alsof ik een rol moet 
spelen. ik ben het niet die daar straks staat, 
ik speel het maar. Dit staaltje van uittreding 
gaat me de ene keer beter af dan de ande-
re. terwijl ik dit schrijf kijk ik naar uitzending 
gemist, Jinek op zondag. eva Jinek kan ofwel 
heel goed uittreden, of is een wonder van 
beheersing van nature. Haar haren bewe-
gen niet, haar handen bewegen niet, en 
haar stem schiet nergens uit. ze heeft haar 
benen op zo’n manier over elkaar geslagen 
dat de lengte van haar hakken optimaal 
kan imponeren. ze is ijzingwekkend, intel-
ligent en voortvarend, zoals ze connie Pal-
men ondervraagt, want om háár gaat het 
me eigenlijk. anderhalve week na lezing laat 
haar Logboek van een onbarmhartig jaar 
me nog niet los. ik zoek de passage waarin 
ze beschrijft hoe ze Hans van mierlo haar 
liefde verklaarde. ‘toen ik voor het eerst zei: 
“ik hou zoveel van jou”, zei hij dat dat te wei-
nig was. Hij zei dat “ik hou 
van jou” meer was dan ik 
“ik hou zoveel van jou”, 
omdat er aan “veel” nog 
altijd iets toegevoegd kon 
worden, terwijl als je zei: “ik 
hou van jou”, er niets meer 
bij kon.’

zo is het maar net. met 
liefdesbetuigingen kun 
je niet precies genoeg 
omgaan. en zuinig. aan de andere kant: 
gun mensen enige bewegingsruimte, ook 
inzake de liefde. begin dit jaar was ik een 
paar weken in Parijs. m’n kinderen waren op 
bezoek, en we stonden ons te vergapen voor 
de etalage van een exclusieve schoenen-
zaak in de rue de rivoli. Het was uitverkoop, 
maar het bleef gekkenwerk.

‘Je zal dit gewoon maar kunnen betalen’, 
zei mijn dochter. ‘Hoe heerlijk moet dat zijn.’

opeens hoorden we naast ons een 
bekende nederlandse stem.

‘Wat vind je van die miu miu’s dan?’
inderdaad, eva en bram, op liefdes missie 

in Parijs. ze logeerden vast in het nabije 
Hôtel de crillon, aan Place de la concorde. 
Wij staarden hen aan als de eerste de beste 
provincialen. mijn zoon reikte automatisch 
naar zijn telefoon. eva sloeg van schrik een 
grote sjaal om haar mond en kin, bram 
daarentegen ging er nog eens breeduit 
voor staan, superieur glimlachend, trots op 
zijn verovering.

Wat zou hij tegen eva zeggen? ‘ik hou 
van jou’ of ‘ik hou zoveel van jou’?

twee weken geleden werd er een 

groot beroep gedaan op mijn uittredings-
vermogen. ik was uitgenodigd een lezing te 
houden op een symposium over pornografie 
en literatuur. ik sprak over oek de Jong, dat 
hij vlak na Hokwerda’s kind nog zo euforisch 
was een heel nieuw domein te hebben 
ontdekt – seks – maar dat het sindsdien stil 
was gebleven van zijn kant, en over Heleen 
van royen, dat het mij niet helemaal duide-
lijk was waar ze zich bevond op de schaal 
 tussen Leni saris en michel Houellebecq. 
maar daarvoor had ik het over de oprich-
ting van een vrouwelijke Herenclub, waar 
tijdens het leegslurpen van de oesters de 
wonderbaarlijke wereld van de orale seks (ik 
gebruikte een ander woord) werd bespro-
ken. Wie het had uitgevonden, waartoe het 
diende, en of we er al dan niet voorstanders 
van waren.

omdat ik zozeer iemand anders stond te 
wezen, vanachter een spreekgestoelte en 
met een microfoon voor mijn mond, kostte 
het me geen enkele moeite uit een register 
te putten dat ik in het dagelijks leven niet 
gauw in de mond neem. ik denk niet eens 
dat ik rood werd, al kan dat zomaar een 
illusie zijn. De crux van mijn verhaal was 
juist hoe vervreemdend het kan zijn om 

het academische dis-
cours te verlaten en het 
pornografische domein 
te betreden. in concreto: 
ik verhaalde hoe een van 
de aspirant-leden van de 
vrouwelijke Herenclub i.o., 
een academica met een 
ernstige staat van dienst, 
door haar minnaar werd 
uitgedaagd zichzelf tij-

dens het minnespel (ik gebruikte een ander 
woord) tot zijn sletje te verklaren.

na afloop van het symposium was er een 
borrel. Het ijs tussen mij en mijn toehoorders 
bleek compleet gebroken. er kwam een 
vrouw op me af die me vertelde dat Deep 
Throat een van haar lievelingsfilms was. en 
dat het op een fundamentele onzekerheid 
duidde als je er niet van hield om gewoon 
bruut bejegend (ze gebruikte een ander 
woord) te worden. vervolgens gaf ze me een 
gedetailleerd inkijkje in waar zij zoal opge-
wonden (ze gebruikte een ander woord) 
van werd, en van welke hulpmiddelen ze 
zich bediende.

Daarna werd ik aangeklampt door een 
man, die mij uitnodigde voor een fictief 
avontuur. ‘stel’, sprak hij, terwijl ik wat nootjes 
aan het wegkauwen was, ‘jij en ik, wij gaan 
tekeer (hij gebruikte een ander woord), 
over een redelijke tijdsspanne en met 
grote  concentratie (hij gebruikte andere 
woorden) en jij weet niet meer waar je het 
zoeken moet van plezier (echt heel andere 
woorden).’

Daar stond ik, naakt, zonder tekst.

Marja Pruis
Bewegingsruimte

Ik denk niet 
eens dat ik rood 

werd, al kan 
dat zomaar een 

 illusie zijn



tegenstelling tot de meeste andere gedichten, 
geeft aan dat ze een bepaald belang voor haar 
hadden. In deze series is er tweemaal sprake 
van eenzelfde verloop van de liefde: tweestrijd 
(uitgedrukt in dialogen), wanhoop en ten slotte 
pogingen tot berusting. In beide series spelen 
verraad, achterklap en bedrog, ook van familie, 
een grote rol.

Net als bij Emily Dickinson het geval is heeft 
men zich door de eeuwen heen het hoofd gebro-
ken over de vraag: heeft zij het als ongehuwde 
vrouw nu echt gedaan? Van den Branden is er 
zeker van: niet. Verontwaardigd schrijft hij: 
‘Deze en andere minneverzen, waarin Anna 
Bijns zo los omspringt met de liefde, hebben 
haar in een valsch daglicht gesteld, deden haar 
door kunstrechters van heden beschouwen als 
eene lichte deerne, die hare wulpsche lusten 
bot vierde en den genotsbeker tot den bodem 
ledigde. Met hare eigene verzen als beschuldi-
gers werd zij schandig veroordeeld.’ Pleij daar-
entegen spreekt vanuit de moraal, de opvat-
tingen en de terminologie van nu en noemt het 
onomwonden seks, waar Anna Bijns het over 
heeft. En hij meent dat zij leed aan een door de 
afgebroken liefde(s) veroorzaakt trauma. 

Hoe het ook in elkaar gestoken heeft, onom-
stotelijk staat vast dat deze gedichten behoren 
tot het meest bijzondere wat er in onze litera-
tuur op het gebied van liefdespoëzie is geschre-
ven. Zo spaart zij de ontrouwe minnaar bijvoor-
beeld net zo min haar scheldkanonnades als zij 
het Luther doet.

Wat uit dit gehele boek oprijst is een met veel 
kennis, inzet en psychologisch inzicht geschil-
derd portret van een zeer zelfstandige vrouw, 
die midden in het leven van haar tijd stond en 
daar ook in alle opzichten aan deelnam. Het is 
een portret dat ons aanspreekt. Maar het blijft 
een persoonlijk portret. Er zijn andere portret-
ten mogelijk, net zo goed als de interpretaties 
van haar gedichten kunnen verschillen.

Tot slot: wat heeft Anna Bijns ons nog te zeg-
gen in deze tijd? Ik denk veel, maar daarvoor 
zouden haar gedichten ingekort en hertaald 
moeten worden. Veel van de verschijnselen van 
de tijd waarin zij leefde kunnen wij zó herken-
nen. Neem alleen al de woeker en uitbuiting 
van handelslieden (op voorspraak van Luther 
en Calvijn) die zij bestreed. Of het verval van 
de wereldstad Antwerpen dat zich tijdens 
haar leven voltrok. Of de godsdienstoorlog. Of 
de communicatierevolutie die er toen plaats-
vond: van handschrift naar druk, te vergelijken 
met de internetrevolutie van nu. De hele stad 
werd plotseling een plek waar je je gedrukte 
pamfletten of gedichten kwijt kon. En dan: de 
gedichten van Anna Bijns zijn orale gedichten, 
net als de rappoëzie van nu. Ze zijn gemaakt om 
hardop en sterk ritmisch voor te lezen en ze zijn 
daar nog steeds uitermate geschikt voor. 

Elly de Waard is dichter. In 1985 publiceerde ze 
Anna Bijns (O god wat hooren wij nu al rumoers), 
uitgegeven door de Anna Bijns Stichting
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Ceci n’est 
pas een leven
door hassan bahara

Als hij het ene jaar een ingetogen dichtbundel 
uitbracht, zo liet Hugo Claus eens weten, dan 
kon je er zeker van zijn dat de volgende bun-
del een uitbundiger karakter zou hebben. Iets 
soortgelijks doet de schrijver Henk van Straten, 
met dit verschil dat hij een ingetogen en een uit-
bundig werk op hetzelfde moment laat verschij-
nen. Twee boeken, de kermisattractie Superlul, 
over een man met een lul dikker dan zijn nek, 
en het elegische Salvador, een meditatief ver-
haal over loutering. 

In een interview noemde Van Straten het 
werk aan deze dubbelpublicatie psychisch 
noodzakelijk. Zijn schrijfdagen begonnen met 
Salvador, een terneerdrukkend boek. Om van 
deze aanslag op zijn gemoed te herstellen, sloot 
hij elke werkdag af met het lichtere Superlul.

Het klinkt als een magere rechtvaardiging 
voor Superlul, iets wat Van Straten zelf ook 
wel vermoedt, want in hetzelfde interview ant-
woordt hij op de vraag welke van de twee boeken 
hij het belangrijkst vindt resoluut: ‘Salvador.’

Laten we Superlul dan net zo terloops 
bespreken als het geschreven is om snel tot het 
boek te komen waarachter meer noodzaak zit. 
Superlul bedoelt een satire te zijn op de opper-
vlakkige mediawereld van BN’ers van wie niet 
altijd even duidelijk is wat precies hun ticket to 
fame is. Om dit milieu te kielhalen introduceert 
Van Straten de figuur Superlul, een provinciale 
jongen die, hoe raadt u het, zijn BN’er-schap 
aan een machtig uitgevallen geslacht te danken 
heeft. We leren hem kennen op het moment dat 
hij BN’er-af dreigt te worden en deelname aan 
een survivalprogramma van John de Mol nog 
zijn enige reddingsboei is. Dit is doorsneden 
met terugblikken op zijn katholieke jeugd in 
een klein dorp waar zijn gigantische pik eerder 
een bron van schaamte dan van trots was. Pas 
in Amsterdam maakt hij dat onding tussen zijn 

benen te gelde, hierbij terzijde gestaan door een 
heuse manager die zich aandient in de persoon 
van rapper Lange Frans. Er valt geregeld wat te 
grinniken in dit boek (Winston Gerstanowitz 
als het slaafse schandknaapje van Albert Ver-
linde), maar echt beklijven doet het niet, want 
uiteindelijk is het toch de Nederlandse polder-
celebritycultuur die hier op de hak wordt geno-
men. De uitzinnigheid waarmee dat wereldje is 
beschreven staat niet in verhouding tot de reële 
lulligheid ervan (zelfs een Amerikaans C-ster-
retje spreekt meer tot de verbeelding dan een 
Nederlandse A-lister). Iets oorspronkelijks over 
de doordringende invloed van media op wer-
kelijkheid kom je evenmin tegen. Tel daarbij 
op een slappe stijl (veel ‘doch’ en ‘meticuleus’) 
en je houdt een boek over dat het moet hebben 
van een handjevol melige uithalen naar Lange 
Frans, Jody Bernal, Terror Jaap en noem die 
types maar op.

Salvador begint serieuzer, met de beroemde 
openingszin van Moby Dick: ‘Call me Ishmael.’ 
Het is een zin die de hoofdpersoon uit dit boek, 

Hendrie Perenboom, er altijd aan 
herinnert hoe hij, een ex-bajesklant, 
door zelfstudie (veel literatuur) zich-
zelf heeft onttrokken aan een ach-
terlijk, crimineel milieu uit Brabant. 
Maar je kunt de jongen wel uit het 
milieu halen, dat wil nog niet bete-
kenen dat het milieu spoorloos uit de 
jongen zal verdwijnen. Dat milieu en 
de bijbehorende geschiedenis blijven 
als dood gewicht aan Hendrie’s been 
hangen. Het sluimert in zijn aard, 
die gevormd is door de agressieve 
Brabantse achterstandsbuurt uit zijn 
jeugd. Het blijkt onuitputtelijk voed-
sel voor zijn onzekerheid over zijn 
maatschappelijke status, een onze-
kerheid die hij nooit kwijt zal raken, 
niet op de universiteit waar hij zich 
na zijn detentie inschrijft, ook niet op 
het werk in een advocaten kantoor en 
ook niet in de gedoemde relatie die 
hij aangaat met een studiegenootje. 

Verlossing lijkt zich pas aan te 
dienen als hij op een goede dag een 
brief krijgt waarin hem het bestaan 
wordt gemeld van een zoon die hij 
verwekt zou hebben bij een Spaans 
vakantieliefje. Hij reist af naar de 
Spaanse strandplek waar de vrouw 
en zijn vermeende zoon wonen en 
besluit ze eerst te bespieden om te 

zien of hem niet een loer wordt gedraaid. Net 
als in Superlul verspringt ook in Salvador het 
verhaal in de tijd. Schetsen uit het geweld-
dadige en criminele milieu waar hij uit voort-
komt moeten psychologische diepte verlenen 
aan een man die worstelt om beter te worden 
dan wie hij is geweest. Geschikt materiaal voor 
een verhaal over loutering. Maar Van Straten 
verkwist het aan te veel introspectief geneuzel: 
‘Hij keek ernaar. Vorm en functie. Metaal en 
glas en elektriciteit. Abstract en absoluut. Emo-
tie. Interpretatie. Beleving. Het betekende alle-
maal iets en het betekende allemaal niets. Ceci 
n’est pas une pipe. Ceci n’est pas een leven. Ceci 
n’est pas Hendrie fucking Perenboom.’ Bij zulke 
passages, en ze zijn talrijk, wens je meer vaart 
en minder oponthoud door quasi-filosofisch 
gebabbel.

Het moet allemaal groots in dit boek. Heftige 
emoties, splijtende inzichten, dodelijk geweld. 
Maar de stijl waarin het opgeschreven is, hob-
belt mank en onverzorgd achter de gebeurtenis-
sen aan. Hendrie wantrouwt de vrouw die zegt 
de moeder te zijn van zijn zoontje, Salvador, en 
verliest zich in dodelijke paranoia. Dat is een 
drama die een koele beheersing en een fijne stijl 
vergt en niet de sentimentele taal die bestaat uit 
mislukte poëzie en filosofie. Want daar wemelt 
het van in dit boek. Ze moet benadrukken welke 
gigantische gevoelens en diepzinnigheden door 
dat hoofd van Hendrie razen. Helaas vertilt zijn 
onmachtige taal zich aan een loeizware tragedie 
die maar niet uit de verf wil komen. 

Heftige emoties, splijtende 
inzichten, dodelijk geweld:  
het moet allemaal groots  
in dit boek 

henk van straten
suPerLuL:  memoires 
van een monster-
LiJk gesLacHt
Lebowski, 250 blz., 
€ 17,50

henk van 
straten
saLvaDor
Dutch Media 
Uitgevers, 
304 blz., 
€ 17,50 
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Iedereen een 
duister geheim
door joost de vries

Op weg naar het boeren-
dorp Westwoud, waar dok-
ter Levi Levi de huisart-
senpraktijk zal overnemen 
zolang zijn collega Simons 
verre reizen maakt, rijdt 
Levi over een eend heen. 
Een vrouwtjeseend, op 
slag dood. Als hij het dorp 
eenmaal binnenrijdt trekt 
het wolkendek dicht en 
barst de stort regen los, en 
een dag later neemt de kat 
des huizes hem te grazen. 
Calpurnia had nachtmer-
ries voordat Caesar in de 
Senaat werd doodgesto-
ken, schijnt het, maar die 
lijken kinderspel vergele-

ken met het grove geschut dat Wanda Reisel 
haar hoofdpersoon voor de voeten werpt, nog 
voordat hij ook maar één patiënt heeft gezien.

Heel vaardig, met het gemak van de erva-
ren schrijfster die ze is, ontvouwt Reisel het 
outsider-thema in haar nieuwe roman Nacht 
over Westwoud op verschillende niveaus. Op de 
meest concrete manier: Levi Levi is als stedeling 
een vreemd element voor de dorps bewoners, 
een jood bovendien, iemand die vanaf zijn 
aankomst het gevoel heeft dat hij steeds wordt 
gadegeslagen, en niet helemaal raad weet met 
de ouderwetse status en vertrouwenspositie van 
de plattelandsarts. Op emotioneel vlak: al lan-
ger heeft Levi het gevoel alleen nog aan de zijlijn 
te staan van het gezin – vrouw en puberdoch-
ter – dat hij heeft achtergelaten: ‘Het volmaakte 
huwelijk waar vrienden ons altijd om benijdden, 

dat leuke gezinnetje, die goddelijke prestatie 
van me, was gaandeweg veranderd in los zand.’ 
Op een persoonlijker niveau: van de notaris 
heeft Levi een brief gekregen van zijn overleden 
moeder, waardoor hij zijn jeugdherinneringen 
aan vooral zijn vader, topchirurg en verzetsheld, 
moet herzien. En op maatschappelijk niveau: 
in het lokale debat, tussen boer Lamberts die 
zijn schapen ritueel laat slachten, en een groep 
xenofobe dorpelingen die de massa moslims wil 
weren op die ene dag per jaar dat ze het slacht-
vlees komt ophalen. Levi valt precies tussen de 
partijen in, laveert tussen voor en tegen, al voelt 
hij direct sympathie voor de jonge Koerd Ilias, 
die bij boer Lamberts werkt. ‘Wie geen wortels 
heeft, aardt nooit, en kan geen liefde opbrengen 
voor de plek die hij bewoont’, zeurt een bewoner 
achter Ilias’ rug om. En laat Levi nu net zelf zijn 
eigen wortels bevragen.

Je kunt niet direct een breekpunt aanwijzen, 
maar gaandeweg verandert Nacht over West-
woud in een boek dat een duidelijk eerste en 
tweede deel kent. Het eerste deel, over Levi, het 
dorp, zijn geschiedenis, is sfeervol en geladen 
geschreven, soms met een lyrische kwaliteit in 
de weer- en landschapsbeschrijvingen, zoals dat 
een streekroman betaamt. Een slimme vondst 
van Reisel is het patiëntendossier dat Simons 
zijn plaatsvervanger heeft achtergelaten, lek-
ker vet ironisch geschreven, waardoor Levi alle 
kwaaltjes, alcoholverslavingen en seksueel mis-
gedrag van zijn nieuwe buren komt te weten.

Ergens voorbij de helft laat Reisel echter 
haar roman in verhaal en in toon kantelen, 
zo niet ontsporen. Een meisje met het Down- 
syndroom wordt verkracht, Ilias is hoofdver-
dachte en een blinde waas van woede slaat over 
de dorpsbewoners heen. In het geheim neemt 
Levi de jongen in huis, om een lynchpartij te 
voorkomen. De stijl in dit tweede deel wordt 
platter, directer, minder literair, de plot krijgt 
de boventoon. Van meet af aan was de wij-zij-
parabel in Westwoud niet te missen, de gro-
tendeels ingebeelde autochtoon-versus-alloch-
toon-strijd om identiteit, maar nu laat Reisel de 
gebeurtenissen al te gemakkelijk in snel tempo 
steeds grotesker worden. Of: alle lading die in 
het eerste deel zit, wil Reisel per se laten knallen. 
Iedereen lijkt ineens een duister geheim mee te 
dragen, met als pathetisch hoogtepunt de brief 
van Levi’s moeder – nu durft Levi Levi hem wel 
te lezen – die een geweldig inkoppertje van een 
geheim bevat. Ver over de verkeerde kant van 
de grens van kitsch. Het is merkwaardig om te 
lezen hoe zo’n gewaardeerde schrijfster als Rei-
sel – haar vorige boek, de memoires Plattegrond 
van een jeugd, vond ik prachtig – zich kan ver-
grijpen aan het platte thrillergenre. Alsof Rei-
sel elke suggestie en subtiliteit overboord heeft 
gegooid ten behoeve van de plotontwikkeling. 
Nu valt haar boek tussen wal en schip, die van 
literaire roman en stevige thriller.

‘Wie geen wortels heeft,  
aardt nooit, en kan geen  
liefde opbrengen voor de  
plek die hij bewoont’ 

wanda reisel
nacHt over 
WestWouD
Contact, 284 blz., 
€ 19,95
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wanda reisel vergrijpt zich aan 

het platte  thrillergenre
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Terug naar de 
wortels
door rob hartmans 

‘Er bestaat geen kortere 
weg naar gezondheid dan 
het vermijden van een 
dokter’, schreef Petrarca 
rond 1370. Een kleine vier 
eeuwen later had de medi-
sche wetenschap volgens 
Voltaire nog maar weinig 
vorderingen gemaakt: 
‘Artsen gieten genees-
middelen waar ze weinig 
van afweten, om ziekten 
te genezen waar ze nog 
minder van afweten, in 
mensen waar ze helemaal 
niets van afweten.’ Die 
beroerde reputatie van de 
geneeskunde was niet 
zo vreemd, aangezien 
artsen vaak met 
remedies kwamen 
die erger leken 
dan de kwaal en 

patiënten niet zelden onder helse pij-
nen het leven lieten.

Zo’n vijftienhonderd jaar was de 
geneeskunde in Europa grotendeels 
gebaseerd op de theorie van de 
Griekse arts Galenus, die in de twee-
de eeuw na Christus tot de conclu-
sie was gekomen dat de gezondheid 
van de mens werd bepaald door de 
balans tussen de vier lichaamssap-
pen, te weten slijm, bloed, gele gal en 
zwarte gal. Elke ziekte was het gevolg 
van een verstoring van de balans tus-
sen deze vier humores. Vanaf de zestien-
de eeuw werd dit sluitende fysiologische 
systeem door de toegenomen kennis van 
het menselijk lichaam uit zijn scharnieren 
gelicht.

Mede onder invloed van Descartes gin-
gen sommige artsen het lichaam zien als een 
mechanisme, terwijl anderen alles trachtten 
te verklaren door middel van scheikundige 
processen. Dit resulteerde in een wetenschap-
pelijke chaos, waarin de verschillende scholen 
elkaar fel bestreden zonder dat de kennis van 
het menselijke lichaam en ziektes sterk toenam. 
Wat veel van deze artsen gemeen hadden, was 
dat ze sterk geneigd waren de immense gaten 
in de medische kennis op te vullen met specu-
laties. Pas toen de geneeskunde op een stevige 
empirische basis werd geplaatst, werd op dit 
terrein significante vooruitgang geboekt. Hier-
bij werd een belangrijke rol gespeeld door de 
Leidse hoogleraar Herman Boerhaave (1669-
1738).

Boerhaave was de zoon van een arme predikant 
die voorbestemd leek om ook verkondiger van 
het Woord te worden. Ter voorbereiding op dit 
ambt stortte hij zich vol overgave op de filosofie, 
waarbij hij zich tegen de denkbeelden van Des-
cartes keerde. Hoewel hij als het ging om de 
natuurwetenschappen wel iets in diens inzich-
ten zag, was hij van mening dat de methodische 
twijfel niet geschikt was om religieuze vraag-
stukken te benaderen. De geheimen van de 
religie konden immers niet worden doorgrond 
met behulp van het menselijk verstand, dat zich 
daarom beter kon richten op het verklaren van 
natuurverschijnselen. Bij zijn theologische stu-
dies zocht Boerhaave naar het ‘ware christen-
dom’ en ging hij zodoende terug naar de bron, 
de bijbel. Zo ontdekte hij dat die overwoekerd 
was geraakt door latere interpretaties, die alle-
maal bedoeld waren om de eenvoudige 

geloofs waarheid in overeenstemming met een 
filosofisch systeem te brengen.

Omdat Boerhaave meer inzicht wilde krijgen 
in de verhouding tussen lichaam en geest – die 
bij Descartes strikt gescheiden waren – ging hij 
tevens geneeskunde studeren. Ook hier ging 
hij terug naar de wortels, die hij vond bij Hip-
pocrates. Deze had vooral goed geobserveerd 
en nauwkeurige ziektegeschiedenissen opge-
tekend. Daarna was het, onder meer dankzij 
Galenus, misgegaan omdat er eindeloos gespe-

culeerd werd. Hij ging op zoek naar een nieuw 
systeem voor de geneeskunde, dat gebaseerd 
diende te zijn op ervaring en empirie.

Na verloop van tijd leek zijn motivatie om 
predikant te worden volledig verdwenen en 
in 1701 werd hij lector in Leiden. Hierbij was 
hem beloofd dat de eerst vrijkomende leerstoel 
binnen de medische faculteit voor hem was. 
Zodoende werd hij in 1708 hoogleraar plant-
kunde, hoewel hij zich daar nog niet echt in 
verdiept had. Ook op dit terrein bleek hij zeer 
bekwaam – Linnaeus zou later zijn Genera 
plantum aan hem opdragen – wat eveneens 

gold voor scheikunde, waarin hij enkele jaren 
later ook hoogleraar werd. Tot slot werd hij 

tevens hoogleraar geneeskunde, zodat het 
niet overdreven is om te zeggen is dat hij 
zich uiteindelijk doodgewerkt heeft.

Wat in de fraaie, goed geschreven 
biografie van Luuc Kooijmans opvalt, 
is dat de man ongemeen nuchter en 
eenvoudig was. De vele buitenlandse 
studenten die speciaal voor hem 
naar Leiden kwamen verbaasden 
zich niet alleen over zijn allesbehalve 
verheven uiterlijk – volgens een van 
hen leek hij op ‘ein armer Bierbräuer’ 
– maar ook over zijn gebrek aan pre-
tenties. Vele aanbiedingen om lijfarts 
van de een of andere vorst te worden 

sloeg hij af, omdat hij zijn wetenschap-
pelijk onderzoek wilde voortzetten. 

Maar ook als arts zag hij eenvoud als 
kenmerk van het ware. Over het algemeen 

deed de natuur zijn werk en herstelde het 
lichaam zich vanzelf. En door matig te eten, 

voldoende lichaamsbeweging en ontspanning, 
kon men veel kwalen voorkomen. Maar als 
patiënten geloofden in een of ander wonder-
middel, vond hij het ook best. Toen de hyste-
rische keizerin van Oostenrijk dacht dat haar 
doofheid te genezen was door een middel te 
slikken waarin de haren van de zak van een bok 
verwerkt waren, schreef Boerhaave haar lijfarts 
dat het een goed idee was. Als zij erin geloofde, 
kon het wellicht helpen.

Het enige dat in deze biografie af en toe 
begint te irriteren, is dat het lijkt of de hardwer-
kende, briljante, eerlijke, nuchtere, nimmer zijn 
zelfbeheersing verliezende Boerhaave over geen 
enkele slechte eigenschap beschikte, zodat het 
bijna lijkt of je een heiligenleven leest. Maar als 
de biograaf ze niet gevonden heeft, kunnen we 
hem dat moeilijk kwalijk nemen.

Het is niet overdreven  
om te zeggen is dat hij 
zich  uiteindelijk 
doodgewerkt heeft



luuc 
kooijmans, 
Het orakeL: De 
man Die De ge-
neeskunDe oP-
nieuW uitvonD: 
Herman boer-
Haave 1669-1738
Balans, 392 blz., 
€ 24,95
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Perfectionisme 
als troost
door lynn berger

The Art of Fielding is een 
roman die niet slechts door 
zijn reputatie vooruit is 
gesneld, maar die er, als in 
het verhaal van de schild-
pad en de haas, zelfs meer-
malen door is ingehaald. 
Lang voor het debuut van 
Chad Harbach verscheen, 
had ik er al over gehoord 
dankzij het missiewerk 
van zijn literaire vrienden. 
Zo beschreef Keith Gessen, 
net als Harbach oprichter 
en redacteur van het lite-
raire tijdschrift n+1, afgelo-
pen zomer het ontstaans-
proces van The Art of 

Fielding in een lang en gedetailleerd verhaal in 
Vanity Fair. Voor ik begon met lezen wist ik dus 
al dat Harbach ruim tien jaar aan de roman had 
gewerkt; dat uitgeverij Little, Brown er meer 
dan een half miljoen voor had betaald; dat hbo 
de filmrechten had gekocht; dat Chad Harbach 
zo áárdig was; en vooral, dat The Art of Fielding 
weliswaar over honkbal ging, maar dat het toch 
echt geen honkbalroman was. Hoog gespannen 
verwachtingen, kortom – en eigenlijk was dat 
wel zo toepasselijk, voor een roman die, behalve 
over honkbal, over perfectionisme, faalangst, en 
verwachtingen gaat.

The Art of Fielding speelt zich af op Westish Col-
lege, een kleine universiteit in het midwesten 
van Amerika. Henry Skrimshander is een jonge, 
getalenteerde honkbalspeler die excelleert op de 
korte stop: de plek tussen het tweede en derde 
honk, een van de belangrijkste posities in het 
veld. Henry wordt door Mike Schwartz, aan-
voerder van het kwakkelende honkbalteam de 
Harpooners, naar Westish gehaald. De wereld-
vreemde Henry voelt zich op Westish nog min-
der op zijn plaats dan Charlotte uit Tom Wolfe’s 
I Am Charlotte Simmons zich op Dupont voelde: 
de andere studenten lijken ‘allemaal naar een of 
andere cruciale oriëntatiesessie geweest te zijn’, 
die Henry heeft gemist. Henry deelt een kamer 
met de charismatische, homoseksuele Owen, 
die ook in het team zit. Owen krijgt een relatie 
met Guert Affenlight, universiteitsvoorzitter en 
Melville-expert; Affenlights dochter Pella maakt 
de cast compleet wanneer ze naar Westish komt 
om een depressie en een slecht huwelijk te ont-
vluchten. The Art of Fielding beschrijft de ver-
houdingen tussen deze vijf personages – ver-
houdingen die, naarmate Henry’s studententijd 
vordert, steeds complexer en rijker worden.

De roman gaat zonder meer over honkbal 
– maar dan wel over honkbal als passie, water 
en lucht. Henry voelt zich alleen op zijn gemak 

wanneer hij honkbalt; Schwartz bewondert en 
benijdt Henry om zijn talent. Over zijn eigen 
capaciteiten is hij minder te spreken: ‘Het eni-
ge dat hij kon was andere mensen motiveren. 
Wat uiteindelijk nergens op neerkwam… Wat 
zou hij niet geven om een talent van zichzelf te 
hebben, een talent als dat van Henry?… Alles.’ 
Henry kan weer niet zonder Schwartz’ strenge 
regime van trainen en spelen, trainen en spelen: 
‘Henry knew better than to want freedom. The 
only life worth living was the unfree life, the life 
Schwartz had taught him, the life in which you 
were chained to your one true wish, the wish to 
be simple and perfect.’

Perfectionisme, het hebben van slechts één 
doel, lijkt vaak troost en zekerheid te bieden. 
Het geeft focus, richting – een reden om te 
doen wat je doet. Maar perfectionisme kan ook 
verlammend werken. Zo had Affenlight voor 
hij literatuurprofessor en universiteitsvoorzit-
ter werd de ambitie een roman te schrijven. Dat 
liep nergens op uit: ‘It was easy enough to write 
a sentence, but if you were going to create a work 
of art, the way Melville had, each sentence need-
ed to fit perfectly with the one that preceded it, 
and the unwritten one that would follow.’ Wan-
neer Henry op het punt staat het record van zijn 
honkbalheld te verbreken maakt hij een cruci-
ale fout. Vanaf dat moment slaat hij lam, kan 
hij niet meer spelen, en beginnen de kaarten-
huizen die de personages voor zichzelf hebben 
opgebouwd één voor één in te storten.

Behalve over honkbal, faalangst en perfecti-
onisme gaat The Art of Fielding over volwassen 
worden, over literatuur, vriendschap, bewonde-
ring en liefde. Het kwaad heeft hier geen plaats, 
evenmin als het cynisme dat de boeken van Har-
bachs n+1-collega’s Benjamin Kunkel (Indecisi-

on, 2005) en Keith Gessen (All 
the Sad Young Literary Men, 
2008) kenmerkt. Vergeleken 
bij hen lijkt Harbach behalve 
aardig vooral oprecht – wat 
dat ook moge betekenen; en 
Henry, Owen, Schwartz, Pella 
en Affenlight zijn stuk voor 
stuk personages die oprecht 
van elkaar, van Westish en 
van honkbal houden. Dat 
klinkt sentimenteel, en dat is 
The Art of Fielding soms ook, 
maar toch voelde ik tijdens 
het lezen vooral bewondering 
voor Harbach, die niet bang 
is om kwetsbaar of emotio-
neel te zijn; niet bang om ruim 
vijfhonderd pagina’s te wijden 
aan het middelmatige honk-
balteam van een middelmatige 
universiteit in het midden van 
Amerika. Het resultaat is een 
ontroerende, mooie, en slim-
me roman – niet perfect mis-
schien, maar zijn premature 
reputatie zeker waard. 

chad harbach
tHe art oF 
FieLDing
Nilsson & Lamm, 
512 blz., € 14,95
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‘Het enige dat hij kon was 
andere mensen motiveren. 
Wat uiteindelijk nergens op 
neerkwam…’

De roman gaat over honkbal als passie, water en lucht





24.11.11  De groene amsterDammer    6767    De groene amsterDammer  24.11.11

Het is even schrikken voor kersverse moeders: 
een prikje in de hiel van jouw baby, die ook 
nog eens pijn doet. toch wordt de hielprik 
jaarlijks uitgevoerd bij bijna 180.000 pas-
geborenen, om te screenen op zeldzame stof-
wisselingsziektes. Deze test wordt afgenomen 
door op een papiertje een druppeltje bloed
van de baby te druppelen. maar wie weet 
neemt de kraamhulp in de toekomst een 
glasplaatje ter grootte van een nagel 
mee naar uw huis, en verschijnt binnen 
enkele momenten de uitslag. geen weken 
wachten op de uitslag maar direct dui-
delijkheid, in de huiskamer. Dit klinkt als 
sciencefiction maar is inmiddels dichterbij 
dan je zult denken.

Het beschreven glasplaatje is een 
zogenaamde Lab-on-a-chip. met behulp 
van een ingenieus design van kanaaltjes, 
voorraadruimtes, klepjes en pompjes zijn 
deze Lab-on-chips werkelijk miniatuur-
laboratoriumpjes. bij het ontwikkelen van 
zo’n chip komt behoorlijk wat natuurkun-
de kijken. De micro-fluïdica, het onderzoek 
naar het gedrag van heel kleine hoeveel-
heden vloeistoffen (nanoliters, een miljoen-
ste van een liter) in kanaaltjes, heeft eraan 
bijgedragen dat heel precies de dikte van 
de kanaaltjes, de snelheid van de stroming, 
en de volumes van de vloeistoffen gekozen 
kan worden. Dit soort chips bestaan al voor 
verschillende toepassingen zoals het bepa-
len van het lithiumgehalte in bloed (voor 

mensen die met lithium behandeld worden 
voor depressies). onderzoekers uit canada 
hebben nu Lab-on-chips ontwikkeld voor het 
analyseren van opgedroogd bloed, zoals bij 
de hielprik.

om de resultaten van een hielprik te krij-
gen wordt nu het papiertje met het druppel-
tje bloed naar het laboratorium opgestuurd. 
Daar wordt de bloeddruppel uitgeknipt, en 
met bepaalde vloeistoffen weer opgelost. ver-
volgens worden in het monster aminozuren 
gemeten met een massaspectrometer. Het 

uitknippen van het papiertje en het oplossen 
van het bloed is behoorlijk gepruts, om alle 
hielprikken te analyseren zijn veel mensen 
nodig. met de nieuwe Lab-on-a-chip-techniek 
wordt de opgedroogde bloeddruppel direct 
op de chip gelegd, waarna er vanzelf de juis-
te vloeistof bij gepompt wordt en het bloed 
wordt opgelost. Deze oplossing wordt ver-

volgens volautomatisch voorbereid om met 
de massaspectrometer te worden gemeten, 
met behulp van slechts één pompje en één 
chipje! Dit is niet alleen sneller, maar doordat 
er minder mensen mee bezig zijn wordt ook 
het risico op fouten verminderd.

De Lab-on-chips die de canadezen heb-
ben ontwikkeld zijn niet alleen toepasbaar 
voor de hielprik, maar voor meer testen 
waarbij gebruik gemaakt wordt van bloed-
druppeltjes op papier. omdat er slechts een 
kleine ingreep gedaan hoeft te worden en de 

stukjes papier per post verzonden kunnen 
worden, wordt de bloeddruppelmethode 

steeds populairder, zeker in gebieden 
waar ziekenhuizen niet zo dik gezaaid 
zijn en het gekoeld verzenden van 

bloedmonsters een probleem is. Door Lab-
on-chips kunnen al deze monsters in de 
toekomst sneller, efficiënter en nauwkeuri-
ger verwerkt worden.

De uitslag van de hielprik in de huis-
kamer is nog onrealistisch, het meten 
van de samples die uit de chip komen 
moet in het laboratorium gedaan wor-
den. maar de Lab-on-a-chip kan wel het 
arbeidsintensieve werk deels vervangen. 
als zulke chips in grote hoeveelheden 
gebruikt gaan worden zullen de kosten 
van de chip uiteindelijk minder zijn dan 

die van een laborant die papiertjes uitknipt. 
De kraamverzorgster kan dan een deel van 
de taak van een laborant overnemen, door 
een klein laboratorium mee te nemen naar 
uw huis.
Door eva teuLing
beeLD Femke van HeerikHuizen
www.c2w.nl/hielprik-op-een-chip.149515.lynkx

Sciencepalooza
Digitale hielprik

Cryptogram 3108  henk jongebloed 
Horizontaal - 7. Een kok die beslag legt op alles, tot en met de troffel! (14) 
9. Zo zou men de noorderling en andere Europeanen kunnen omschrijven (10)
10. Erg explosief kleurtje (4) 11. Een mix van haar, stijfsel, citroen en suiker (14)
13. Loopt goed af op een Franse schuur (5,5) 14. Veel bezoekers kwamen voor 
het leerproces (3) 15. Onthaald op een dodelijke mix (7) 16. Wek de indruk dat 
je groot bent in het witwassen van goud (7) 18. Iets voor het eten was dat figuur 
helemaal in de haak (6) 20. Brandstof en eten innemen (8) 21. Voor het berijden 
of bereiden van het beestje peper, zout en knoflook toevoegen (9) 22. Mond- en 
rundzeer (5)
Verticaal - 1. Krachtige woorden der armen (15) 2. Het aankleden alleen al is er 
gekkenwerk (10) 3. Dit toilet is goed te gebruiken voor het personeel (15) 
4. Hoe een topbestaan ook zuur kan wezen (4) 5. Volgens deze uitspraak houdt 
men gewoon het vaandel aan (15) 6. Waardoor het geen horigen meer zijn (8) 
8. Haalt schepen op met gekwalificeerde wijn (8) 12. Bergmeubel met een 
stevig portier (10) 16. Koper met iets extra’s: kampioen en bekerhouder (6)
17. Waarin alle eigenschappen van de sekse (6) 19. Het heeft vier poten en staat 
naast de bok (4)

Oplossing cryptogram 31x07  Horizontaal - 4 paradepaardjes, 9 plukster, 
10 wacht!, 11 kamer voor zitter, 13 krijt-grond, 14 gapen, 16 kniel-eer, 17 (Tom) 
Cruise, 18 sla-bak(ken), 20 Ut-rechts (steeds), 21 knip-ogen, 22 Tig-r-is.
 Verticaal - 1 op elkaar knallen, 2 drukkertje, 3 browning, 5 data-verwerking, 
6 par-Donner, 7 jachtopzichter, 8 set, 12 rennersbus, 15 schroot, 19 burp, 
20 uren.
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toen ik jong was, 
luisterde ik uren 
en uren naar eric 
clapton, die ik een virtuoze gitarist 
vond. ik speelde hem na. ik oefende 
en oefende en opeens kon ik sommige 
van die solo’s nadoen. maar als ik niet met 
die plaat meespeelde, klonk het nergens 
naar. of je een knikker in een ijzeren pot liet 
rollen.

Hoe kon dat? ontbrak het mij aan soul? 
aan talent?

op school oogstte ik wel bewondering, 
tot ik een jongen tegenkwam die veel beter 
speelde dan ik.

Hoe kon dat?
ik heb destijds mijn spel naar een iets 

hoger niveau weten te tillen, maar echt goed 
werd het nooit. en dat was de zoveelste 
teleurstelling. in schaken moest ik mijn 
meerderen erkennen, in pianospelen, in 
gitaar spelen, in voetbal, 
in school – er waren altijd 
kinderen beter dan ik.

op de universiteit werd 
het nóg erger. ik kwam aan 
als een dichter en schrijver, 
maar werd heel snel over-
troefd door allerlei jongens 
uit dorpen en steden waar-
van ik echt nog nooit had gehoord en die 
niet alleen een gouden pen hadden, maar 
daarnaast ook nog eens kleine mozarts 
waren, en bovenal – wat het ergste was – met 
grote regelmaat neukten.

ik kon dat nauwelijks verkroppen. Dat 
ik niet de beste was, was tot daar aan toe, 
maar dat ik bij lange na niet de beste was, 
maakte me week van jaloezie. Het talent van 
anderen snoerde mij de mond. gitaar, piano 
en pen legde ik neer, het schaakbord bleef 
onaangeroerd.

Wat te doen?
Het antwoord ontmoette ik tijdens verve-

lende colleges taalkunde. Daar zat een jon-
gen, tom, die hetzelfde wilde als ik, maar er 
eigenlijk ook niets van kon. We vormden een 
gitaarduo, en ik begon met een project dat 
‘Honderd liefdesliedjes’ heette. ik had me 
namelijk voorgenomen om honderd liefdes-
liedjes te schrijven. Dat is gelukt. (een deel 
daarvan is via mijn fansite te horen, nooit 
verder vertellen.) De liedjes zelf waren matig.

mijn vriend tom en ik hadden plezier. 
vooral in het denigrerend bespreken van 
de jongens die in alles beter waren dan 
wij. Langzaam ontwikkelden we een eigen 
afzeikhumor. We gingen expres domme 

vragen stellen aan de knappe koppen en 
als we dan serieus antwoord kregen, had-
den we de grootste lol. Het was humor die 
alleen wij tweeën begrepen. Die humor werd 
harder en harder, althans, gemeten naar die 

tijd.
in 1976 kwam een van 

die knappe studenten 
zomaar om het leven. 
Hij was thuis van de trap 
gevallen en had zijn nek 
gebroken. iedereen huilde. 
behalve wij. ‘boontje komt 
om zijn loontje’, fluisterde 

tom. ‘Plaats vergaan, opgestaan’, zei ik dan 
weer. We beten op onze handen om niet in 
lachen uit te barsten.

tijdens de begrafenis – een van de treu-
rigste die ik me kan herinneren – konden 
wij onze emoties alleen beheersen door 
keiharde grappen te maken. We bekeken de 
meisjes met wie de overledene geneukt had 
en zeiden: ‘Die marjolijn van de Werf is nu 
voor mij!’ ‘en die ingrid verhulst… ik ga m’n 
lul tussen haar tieten leggen, en me straks al 
op haar aftrekken, op het moment dat de kist 
daalt.’

We moesten weer op onze hand bijten van 
het lachen, terwijl the mamas and the Papas 
Monday, Monday zongen, dat we niet wilden 
horen omdat we het niet aankonden. sma-
keloosheid is een jeugdpuist die je weerbaar 
maakt tegen eenzaamheid en is succesvol 
bij egoproblemen; het helpt ook tegen een 
rotleven in het algemeen.

voor te grote smakeloosheid ben ik nu te 
oud.

ik weet ook nog dat ik in die tijd in mijn 
studentenkamer in bed lag, er niet uit wilde 
en huilde van haat; iedere keer als de tele-
foon in de gang klonk hoopte ik tevergeefs 
dat het mijn moeder was.

als ik tegen tien uur de gordijnen van mijn 
werkkamer openschuif zie ik hem staan: een 
steiger, schuin tegenover mijn huis. Hij moet 
vanmorgen vroeg zijn gebouwd, want giste-
ren was mijn uitzicht nog intact. nu kijk ik uit 
op een glimmend, metershoog platform dat 
onwrikbaar verankerd is in de muur van de 
overbuurman. en alsof dat nog niet genoeg 
is staat er een man in camouflagekleding 
op de steiger. roerend in een emmer. Het 
ziet er heel oorlogszuchtig uit, vind ik. alsof 
hij de ingrediënten voor een molotovcocktail 
mengt. ik zet mijn computer aan, hoewel 
ik het ergste vrees. een jaar geleden stond 
hier ook een steiger, pal voor mijn raam. Dat 
moest toen vanwege de voegen. en Harry, die 
via een kennis tot mij was gekomen, zou daar 
korte metten mee maken, met die voegen. 
Dat geloofde ik direct. Hij had een gezicht 
dat eruitzag alsof je er stenen op kon ver-
morzelen zonder hem daarmee te hinderen. 
om zijn reusachtige buik spande een t-shirt 
met de tekst ‘ik rem aLLeen voor bier’. Drie 
dagen lang stond hij voor mijn werkkamer 
en praatte. altijd. Harry praatte niet tegen 
iemand anders, hij praatte in het algemeen. 
ook floot hij. en hij zong. of hij riep iets. er 
was één ding in het bijzonder dat hij graag 
riep, met een galmende stem: ‘’t is stil aan de 
overkant!’ Hij rekte het woord ‘stil’ altijd een 
paar seconden uit. mij intrigeerde die uitroep 
wel, maar ik durfde er niet naar te informeren. 
toen ik hem de eerste dag had gevraagd 
hoe hij zijn koffie wilde, had hij gezegd: ‘net 
als mijn vrouwen: heet en zwart.’

De soldaat is inmiddels klaar met zijn 
emmer. ieder moment nu kan hij een lied 
aanheffen, een deuntje gaan fluiten of een 
radio te voorschijn halen. maar nee. Hij pakt 
een soort sponsje en begint een kozijn te 
schuren. geconcentreerd en zwijgend. toch 
kom ik zelf niet aan werken toe, met Harry in 
mijn achterhoofd. om de paar minuten hoor 
ik zijn stem, als een verre echo, galmen door 
de straat. ’t is stil aan de overkant.

Perquin
Stil

Smakeloosheid 
is een jeugdpuist 
die je weerbaar 

maakt tegen 
eenzaamheid

Opheffer   
Afzeikhumor
beeld milo
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simon jelsma, de onvermoeibare vader van de 
derdewereldbeweging in Nederland, heeft het 
allemaal meegemaakt. In de jaren vijftig moest 
hij het woord ‘ontwikkelingsbijstand’ nog spel-
len, zo onbekend was het idee dat rijke landen 
arme landen zouden moeten helpen. De laatste 
jaren heeft hij kunnen ervaren hoe de aanvallen 
op wat inmiddels ontwikkelingssamenwerking 
was gaan heten steeds scherper werden. Het 
helpt niet, het geld verdwijnt in de zakken van 
corrupte leiders en anders wel in een bodem-
loze put. Een linkse hobby, dat is het. 

Jelsma was er niet minder strijdbaar om. In 
een toespraak in 2006 haalde hij het toenmali-
ge vvd-Kamerlid Zsolt Szabó aan, die stelde dat 
ontwikkelingsorganisaties zich zouden moeten 
schamen over het tekort aan resultaten. Jelsma 
draaide het om: niet ontwikkelingsorganisaties 
moesten zich schamen, maar de hele interna-
tionale gemeenschap, omdat er op onze planeet 
nog steeds een paar miljard mensen zijn veroor-
deeld tot armoede en wanhoop.

Jelsma is altijd een idealist geweest, maar 
wel een die zijn dromen over een betere wereld 
praktisch wist te maken. Zijn werkende leven 
was hij journalist – onder meer bij Vrij Neder-
land, De Maasbode en de nos – maar daarnaast 
richtte hij alle mogelijke derdewereldcomités 
op, wierf hij fondsen voor goede doelen en was 
hij medeoprichter van de Postcodeloterij.

Hij werd in 1918 in een katholiek nest in het 
protestantse Groningen geboren. Zijn vader 
werkte bij de ptt, maar hij wilde priester wor-
den. ‘Zoveel spektakel, zoveel theater: ik vond 
het prachtig’, zei hij in een interview met De 
Groene Amsterdammer. Hij bezocht het semi-
narie van de Missionarissen van het Heilig 
Hart in Tilburg, jaren die hij later zou typeren 
als ‘een soort kindermishandeling, zij het ver-
pakt in Brabantse gemoedelijkheid’. De jongens 
mochten er geen ‘bijzondere vriendschappen’ 
op nahouden en naar huis schrijven was slechts 
een keer per week toegestaan.

In 1944 studeerde hij af. In het laatste oor-
logsjaar verving hij de ondergedoken pastor 
van een parochie in Groningen. Daarna kwam 
hij in Den Haag terecht, waar hij ging werken 
voor Una Sancta, dat zich aan de binnenlandse 
missie wijdde. Jelsma ontwikkelde zich al snel 
tot een typische doorbraakkatholiek. Hij zag 
met lede ogen aan dat de zuilenmaatschappij 
na de oorlog doorging en begon met andere 
vooruitstrevende leden van de Katholieke 
Volkspartij gesprekken te voeren met katholie-
ke sociaal-democraten. Zo ontstond in 1954 de 
‘Pleingroep’, naar het bovenzaaltje van een café 
aan het Haagse Plein waar ze samen kwamen. 
Ze bogen zich over vragen als ‘Wat moeten we 
van de waterstofbom vinden?’, spraken over 
de apartheid in Zuid-Afrika en keerden steeds 
terug bij de ongelijk verdeelde welvaart in de 
wereld. Hun informatie over de Derde Wereld 
haalden ze uit stapels jaarverslagen van de 
Verenigde Naties; het thema was nog geen 
onderwerp van publiek debat, politieke par-

tijen schreven er geen letter over in hun partij-
programma’s. Pas in 1965 kreeg Nederland een 
ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking.

In 1954 jaar begon pater-missionaris Jelsma 
ook met openluchtpreken, staande op de trap-
pen van het gebouw van de Hoge Raad aan het 
Plein. De katholieke burgemeester van Den 
Haag verbood het gebruik van een geluids-
installatie, maar door ‘een stevige keel’ op te 
zetten bereikte hij soms duizenden mensen. Die 
toeloop relativeerde hij later: ‘Er was nog geen 
televisie en we hielden ze alleen in de goed-
weer-periode.’ Niettemin werd hij door zijn 
‘Pleinpreken’ bekend en wist hij publieke aan-
dacht voor ontwikkelingshulp te genereren. Dat 
leidde in 1956 tot de oprichting van de Novib 
(Nederlandse Organisatie voor Internationale 
Bijstand), waaraan hij dertig jaar verbonden 
zou blijven.

Nooit trad Jelsma officieel uit als priester, 
maar toen hij begin jaren zeventig ging trouwen 
zegden hij en zijn vrouw wel hun lidmaatschap 
van de kerk op. Laatste druppel was de ency-
cliek van de paus die proclameerde dat het celi-
baat nooit zou worden afgeschaft en dat vrou-
wen nooit priester konden worden. ‘Eigenlijk 
zijn het de grootste mensenrechtenschenders in 
de godsdienstige wereld’, zei hij tegen De Groene 
over de katholieke kerk. ‘Daarbij vergeleken is 
de sgp maar een klein clubje.’

Nadat hij in 1983 met pensioen was gegaan 
bij de nos zette hij zich vooral in als fondsen-
werver. ‘Bedelend ging ik rond. Totaal frustre-
rend was dat.’ Het deed hem verzuchten dat er 
een machine uitgevonden moest worden die 
duurzaam geld maakt. Die machine bedacht hij 
zelf, samen met onder anderen Boudewijn Poel-
mann, die hij van de Novib kende. Het werd de 
Postcodeloterij. De ‘geldmachine’ groeide uit 
tot een groot succes. Werd eerst alleen gewor-
ven voor Novib, Vluchtelingenwerk en Natuur-
monumenten, inmiddels zijn er tweeënhalf mil-
joen deelnemers en worden honderden miljoe-
nen verdeeld over 81 organisaties op het gebied 
van mens en natuur.

Kritiek kwam er ook, omdat Jelsma en zijn 
medeoprichters zelf ook veel geld aan de lote-
rij overhielden. Bovendien: hij heeft altijd voor 
een meer egalitaire samenleving gepleit en dan 
begint hij een loterij waarbij deelnemers in één 
klap miljonair kunnen worden. In De Groene 
verwees Jelsma naar ‘de kleine economie van de 
hoop’ van Bram de Swaan. Loterijen zijn, aldus 
de socioloog, een rebellie tegen de predestina-
tie. Het kansspel helpt deelnemers te ontsnap-
pen aan het idee dat je van een dubbeltje nooit 
een kwartje kunt worden.

En waarom, stelde Jelsma, kan het eigen-
belang niet worden geïntegreerd in het alge-
meen belang? Dat is iets waar hij, naar eigen 
zeggen, zijn hele leven voor gestreden heeft. 
Waarom zouden goede doelen hun informatie 
op stenciltjes moeten drukken? Nee, hoe beter 
het doel, hoe beter ook de middelen moeten 
zijn.

Het einde 

Simon Jelsma 
21 augustus 1918 – 
15 november 2011
Simon Jelsma, voormalig 
pater, richtte de Novib op. 
Hij was een idealist pur 
sang, maar wel een die 
zijn dromen praktisch wist 
te maken. Bijvoorbeeld 
door de Postcodeloterij te 
bedenken.

door xandra schutte
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PIET HEINKADE 3
1019 BR AMSTERDAM
KASSA: 020-788 2188

VR 25 NOV     20:30    € 18

SOO CHO/JAVIER GIROTTO/SVEN HAPPEL/JASPER VAN HULTEN
Pianiste Soo Cho speelt ‘sensitieve, delicate jazz, waarbij ze effectief gebruik maakt van ruimte en tijd’ (NRC). 
Deze avond deelt ze het podium met de Italiaans-Argentijnse saxofonist Javier Girotto, bij wie de melancholie
van de tango nooit ver weg is.

VR 25 NOV     23:30    € 12

LAVA BAT  JOE MORRIS, MARY HALVORSON, CHRIS CRETELLA, YASMINE AZAIEZ, NICK MORRISON
In dit bijzondere nachtconcert geeft Joe Morris, ‘the preeminent free music guitarist of his generation’ 
(Downbeat), een eigenzinnige draai aan gypsy jazz met zijn band Lava Bat, een avontuurlijke variant op de
klassieke bezetting van Django Rheinhardts Quintette du Hot Club de France. 

ZA 26 NOV   20:30    € 18

AB BAARS TRIO & NY GUESTS: FAY VICTOR, VINCENT CHANCEY
Het Ab Baars Trio, ‘het beste van wat de specifiek Nederlandse geïmproviseerde muziek te bieden heeft’ 
(de Volkskrant), viert dit jaar zijn 20 jarig bestaan. Voor de gelegenheid is het trio uitgebreid met zangeres 
Fay Victor en hoornist Vincent Chancey. Ook zal Anneke Brassinga een aantal gedichten voordragen. 

ZO 27 NOV   20:30    € 28

BILL FRISELL 858 QUARTET  FEAT. JENNY SCHEINMAN, EYVIND KANG, HANK ROBERTS
Het 858 Quartet combineert kamermuziek met jazz en Americana en speelt composities die Frisell schreef voor 
een tentoonstelling met schilderijen van Gerhard Richter. ‘The compositions have the mixture of melancholy,
ragged harmonic content, and offbeat playfulness that runs throughout his oeuvre’ (New York Times).

MA 28 NOV   20:30    € 20   i.s.m. Muziekgebouw aan ’t IJ

DAVID KWEKSILBER BIG BAND
Saxofonist en klarinettist David Kweksilber is thuis in zowel jazz als klassieke muziek en speelt o.a. in Asko | 
Schönberg en New Cool Collective. In zijn eigen Big Band komen eigenzinnige klassieke musici en topimprovisatoren
samen voor concerten vol zinderende spetterende nieuwe muziek. ‘Gedenkwaardig spektakel’ (de Volkskrant).

WO 30 NOV   20:30    € 25

GERI ALLEN & TIME LINE
In Timeline, onder leiding van top-jazzpianiste Geri Allen, is een hoofdrol weggelegd voor de fenomenale 
tapdanser Maurice Chestnut. ‘A thrilling reminder of how exuberant and danceable contemporary jazz can be...
this is the work of a formidable virtuoso’ (The Guardian).

DO 1 DEC    20:30    € 20

COLIN STETSON  SOLO
ALEXANDER VON SCHLIPPENBACH TRIO  FEAT. EVAN PARKER, PAUL LOVENS
In zijn hypnotiserende solostukken laat Colin Stetson zijn bassaxofoon klinken als een compleet blazersensemble,
inclusief percussie. Na Stetsons soloconcert speelt het legendarische trio van pianist Alexander Von Schlippenbach,
met saxofonist Evan Parker en drummer Paul Lovens. ‘Sheer untrifling intensity’ (Penguin Guide to Jazz).

DEZE WEEK IN HET
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www.rabobank.nl/privatebanking

Rabobank. Een bank met ideeën.

Het verhaal kennen achter uw 
vermogen. Dat is het idee.

Uw vermogen is één. 
Het verhaal erachter is twee.
Elk vermogen heeft een verhaal. Waar het vandaan komt, hoe het is opgebouwd, en hoe hard ervoor is gewerkt. Bij

Rabobank Private Banking kennen we dat verhaal. Vaak zijn we er al jaren bij betrokken en zitten we er heel dicht op. Juist

dát maakt ons advies zo persoonlijk. En zorgt ervoor dat we onze kennis en expertise zo doeltreffend mogelijk kunnen

inzetten. Bij een bedrijfsoverdracht of een nalatenschap bijvoorbeeld. Of bij het vinden van een nieuwe, zinvolle

bestemming voor uw vermogen. Het verhaal kennen achter uw vermogen. Dat is het idee van Rabobank Private Banking.


